


 
 

 مرويات سرية خنلة 

 جمع ودراسة
 

 د. حافظ بن حممد احلكمي

 أستاذ مشارك بكلية احلديث

 باجلامعة اإلسالمية

 
احلمدددد ب رل املعددداصال  امللدددالع  امل دددال   لددد      

رسددد ملأل ا،مدددال    لددد  بملدددأل  أعدددمابأل  املتدددابعال  ددد     

 بإح ان إىل ي   املدين..  بعد:

صيزان ا،كرب   ليأل فإن رس ل اب عل ات اب  سالمأل  ليأل ه  ا

تعرض ا،شياء   ل  خلقأل  سريتأل  هديأل؛ فما  افقها فه  احلق  ما خاملفها 

اب؛  ملذملك أمر اب جل   ال  رمحأل (1)فه  املباطل  كما قال ابن  يينة

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  +ا،مة أن جتعلأل أس تها يف شؤ نها كلها  فقال سبمانأل: 

  قال (2) "ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ 

هذه اآلية أعل كبري يف املتأسي برس ل »احلافظ ابن كثري رمحأل اب: 

ي    يف أق املأل  أفعاملأل  أح املأل    ذا أمر املناس باملتأسي باملنيب  اب 

 ا،حزال يف عربه  ملابرتأل  مرابطتأل  جماهدتأل  انتظاره املفرج من

 . (3)«ربأل

من أه  اجل انب املعملية يف حياتأل امليت هدي لدل      مغازي رس ل اب 

                                              
 هد.1419دار اصعاني  املطبعة املثاملثة   .(21)ص انظر: تذكرع امل امع  اصتكل  ( 1)

 .21ا،حزال: ( 2)

 مطبعة دار املشعب باملقاهرع. .(6/392تف ري ابن كثري )( 3)
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ملألس ع  املقد ع   اآلية امل ابقة امليت  عفها ابن كثري بأنها أعل كدبري يف  

إمنا نزملت يف غز ع ا،حزال؛  ملذا كان امل لف ُيْ مُلد ن اصغدازي    املتأسي بأل 

ل كنا ُنَعلَّ  مغدازي رسد   »اب:  اهتمامًا كبريًا. يق ل  لي بن احل ال رمحأل

يف  ل  »   يق ل املزهري رمحأل اب: (1)«املقربن كما نعل  امل  رع من اب 

 .(2)«اصغازي  لُ  اآلخرع  ا، ىل

هدددي داخلدددة يف  لدددة    امل دددرايا املددديت كدددان يبعدددث بهدددا رسددد ل اب   

اصغازي  مشم ملة بتلك املعناية   لل مللتأسدي ادا فيهدا مدن أفعدال؛ فمدا  رد       

  أ  مدا يددل    ل  أنأل كان بت جيأل مدن املدنيب   فيها إما أن يلاحبأل ما يدل 

 ل  اطال أل  ليأل  فهذا كلُّأل من اصرف ع امللدري،   إن خدال مدن ذملدك فهد       

من َقبيل اصرف ع حكمًا؛ ،نأل قد  قع زمدَن ندز ل املد حي   كدان ا ق ُيَقدر  ن      

  ل  خطأ.

  يدل  لد  ذملدك    سرية خنلة هي من أه  امل رايا امليت بعث بها املنيب 

 أبرزها ما يلي:  أم ر

: قددد نكددن اص ددلم ن يف هددذه امل ددرية مددن املنكايددة يف اصشددركال أ ًق

 ا،خذ ببعض ثأره   فقد قتلد ا  أسدر ا مدنه   اسدتاق ا  ريهد  إىل اصديندة       

 د ن أن يلاب ا بأذى.

: ا،حداث امليت  قعت فيها من قتدل  أسدر  غنيمدة ، ل مدرع تقدع يف      ثانيًا

فت يف قائمة ا، ائل  يق ل ابن هشدا  رمحدأل اب:   تاريخ اإلسال ؛  ملذملك ُعنِّ

 هددي أ ل غنيمددة غنمهددا اص ددلم ن    مددر  بددن احللددرمي أ ل قتيددل قتلددأل  »

  ثمدددان بدددن  بدددد اب  احلكددد  بدددن كي دددان أ ل مدددن أسدددر    اص دددلم ن 

                                              
 هد.1401مكتبة املفالح  املطبعة ا، ىل   .(2/252اجلامع ،خالق املرا ي  بدال امل امع )( 1)

 اصلدر امل ابق.( 2)
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 الببب    سببببع ب ببب -1

    خنلبببببببببب  سبببببببببب 

 

 . (1)«اص لم ن

ً: كددان مل ددرية خنلددة أثددر كددبري يف رفددع معن يددات اص ددلمال  فقددد    ثاملثددا

  املقدددرَع  لدد  تهديددد جتددارع قددريأ  ا،خددذ بثددأره  منهددا.    أدركدد ا أن ملددديه

: نز ل املقربن يف هدذه امل درية بداملرد  لد  كفدار قدريأ فيمدا  داب ا بدأل          رابعًا

اص ددلمال  شددنع ا بددأل  لدديه  كددان ملددأل أثددره أيلددًا يف رفددع معن يددات اص ددلمال   

  شد أزره  يف م اجهة قريأ.

رأيدت أن هدذه امل ددرية    ملتلدك ا،مد ر  ملغريهدا الددا ق يت دع اصقدا  ملددذكره     

جديرع باملعناية  فعزمت  ل   ع مر ياتها  دراستها   قد اقتل  ملم ن 

 .مر ياتها أن ي زع  ل  ستة مباحث

 كاندددت اصهمدددة املددديت بعدددث املدددنيب    

،جلدددها  بدددد اب بددددن جمدددأ  أعددددمابأل    

رضدد ان اب  لدديه  إىل خنلددة هددي املتعددر   

 ت  ثد  م افداع املدنيب     ل  أخبار قريأ   رعد حتركاته  يف تلك اجلهدا 

 بذملك.

فقدد ر ى ابددن إسددماق  دن املزهددري  يزيددد بددن ر مدان  ددن  ددر ع بددن     – 1

 بددد اب بددن جمددأ مقفَلددأل مددن بدددر    بعددث رسدد ل اب »املددزبري أنددأل قددال:  

 كتب ملأل كتابًا   أمره أن ق ينظر فيأل حت  ي ري ي مال ث  ينظر  (2)ا، ىل

ملي صا أمره  ق ي تكره من أعمابأل أحدًا... فلما سار  بد اب بن فيأل في

                                              
  ل   املقربن. (. طبعة مؤس ة2/605سريع ابن هشا  )( 1)

 اسدتعمل    يف طلبدأل  ذكر ابن إسماق أن كرز بن جابر املفهري أغار  لد  سدرح اصديندة ف درج رسد ل اب      ( 2)

من ناحية بدر  فاتأل كدرز بدن جدابر رجدع     « سف ان» اديًا يقال ملأل:   ل  اصدينة زيد بن حارثة  فلما بلغ املنيب 

 (.1/601، ىل. سريع ابن هشا  )إىل اصدينة  قال ابن إسماق:  هي بدر ا املنيب 
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إذا نظرت يف كتابي هذا »جمأ ي مال فت، املكتال فنظر فيأل  فإذا فيأل: 

فامض حت  تنزل خنلة بال مكة  املطائف فرتعد بها قريشًا  تعل  ملنا مدن  

  اب بن جمأ يف املكتال قال: مسعًا  طا دة ثد   فلما نظر  بد«. أخباره 

أن أملددي إىل خنلددة فأرعددد بهددا  قددال ،عددمابأل: قددد أمرنددي رسدد ل اب  

 .(1)...«قريشًا حت  بتيأل منه  خبرب   قد نهاني أن أستكره أحدًا منك  

                                              
(  دن زيداد بدن  بدد اب املبكدائي  دن ابدن إسدماق بدأل.  أخرجدأل ابدن جريدر             1/601ر اه ابن هشدا  يف سدريتأل )  ( 1)

(  ن ابن محيدد  دن سدلمة بدن املفلدل  دن       4/302املطربي يف تف ريه بتمقيق لم د شاكر  املطبعة املثانية )

 مان  ن  ر ع اثلأل.  ابن إسماق قال: حدثين املزهري  يزيد بن ر 

 سند احلديث ح ن إىل  ر ع  فابن هشا  ه   بدد اصلدك بدن هشدا  احلمدريي  قدال ابدن كدثري: ر ى امل دريع          

 ددن زيدداد بددن  بددد اب املبكددائي  ددن ابددن إسددماق ملددنفها   كددان إمامددًا يف امللغددة  املنمدد . املبدايددة  املنهايددة     

مدة املنمدد ي ا،خبداري   قدال: هددذل امل دريع املنب يددة     هدد.   عددفأل املدذهيب باملعال  1389( املطبعدة ا، ىل   10/94)

هدد  1401 مسعها من زياد املبكائي عاحب ابن إسماق. سري أ ال  املنبالء  مؤس ة املرساملة  املطبعة ا، ىل  

(10/428 .) 

 (.1/426 شي أل زياد بن  بد اب املبكائي من رجال املتقريب  قال  نأل ابن حجر: عد ق ثبت يف اصغازي )

ه  لمد بن إسدماق اصطلديب  قدال  ندأل املدذهيب يف تدذكرع احلفدا   طبعدة دار إحيداء املدرتاث             ابن إسماق 

كان أحد أ  ية املعل   حربًا يف معرفة اصغازي  امل ري   مليس بذاك اصتقن  فاحنط حديثأل »(: 1/428بري ت )

مدا  »طبعة امل لفية: (  امل11/163 قال ابن حجر يف املفت، )«.  ن مرتبة امللمة   ه  عد ق يف نف أل  مرضي 

 اهد.  «ينفرد بأل  إن مل يبلغ درجة امللمي، فه  يف درجة احل ن إذا عرح باملتمديث

قلت:  قد عرح باملتمديث يف ر اية سلمة بن املفلل  ند ابن جرير كما سبق   سلمة بن املفلل ه  ا،بدر   

طبد ع مدع حتريدر املتهدذيب     هدد  م 1417قال  نأل ابن حجر يف املتقريب  طبعة مؤس ة املرساملة  املطبعة ا، ىل  

(: عد ق كثري اخلطأ. قلت: ينبغي أن حيمل خطؤه  ل  ما ير يأل  ن غري ابدن إسدماق  فقدد قدال ابدن      2/59)

معال: مسعت جريرًا يقد ل: ملديس مدن ملددن بغدداد إىل أن يبلدغ خراسدان أثبدت يف ابدن إسدماق مدن سدلمة. تهدذيب              

(.  شدديخ ابددن جريددر هدد  لمددد بددن  4/154هددد )1326  املتهددذيب  طبعددة دائددرع اصعددار   ا نددد  املطبعددة ا، ىل 

(: حافظ ضعيف.  كدان ابدن معدال ح دن املدرأي فيدأل. قلدت:        3/233محيد املرازي  قال ابن حجر يف املتقريب )

 ه  يف هذه املر اية متابع كما سبق   بقية رجال اإلسناد ثقات   احلديث مرسل؛ ،ن  ر ع بن املدزبري تدابعي   

من حدثأل بها  ملكدن مراسديل  در ع مدن أعد، اصراسديل  فقدد كدان متمريدًا يف          مل يشهد امل اقعة  مل يذكر 

إندي ،مسدع احلدديث    »ر ايتأل. ر ى ابن  بد املرب رمحأل اب ب نده  ن هشدا  بدن  در ع  دن أبيدأل  در ع أندأل قدال:         

أستم نأل فما مينعين من ذكره إق كراهية أن ي معأل أحد فيقتدي بأل   ذملك أني أمسعأل من املرجل املدذي ق  

=
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بعث » ر ى ابن إسماق  ن يزيد بن ر مان  ن  ر ع بن املزبري قال:  – 2

ينا كن بها حت  تأت» بد اب بن جمأ إىل خنلة  فقال ملأل:  رس ل اب 

   مل يأمره بقتال   ذملك يف املشهر احلرا    كتب «خبرب من أخبار قريأ

اخرج أنت  أعمابك حت  إذا »ملأل كتابًا قبل أن يعلمأل أين ي ري  فقال ملأل: 

سددرت يدد مال فددافت، كتابددك  انظددر فيددأل  فمددا أمرتددك بددأل فددامض ملددأل   ق   

، فلمدا سدار يد مال فدت    «. ت تكرهنَّ أحدًا من أعمابك  ل  املدذهال معدك  

أن امدض حتد  تندزل بطدن خنلدة بدال مكدة  املطدائف         »املكتال  فإذا فيأل: 

 .(1)«فتأتينا من أخبار قريأ ما اتلل إمليك منه 

 يؤكددد مددا سددبق مددن أن مهمددة امل ددرية كانددت اسددتطال ية  مل تكددن    

=
                                               

«. أثق بأل قد حدث بأل  من أثق بأل  أ  أمسعأل من املرجل املذي أثق بأل قد حدث بأل  من ق أثق بأل  فال أحدث بدأل 

ن املدزبري  قدد   بد  قال ابن  بد املرب تعقيبًا  ل  ذملك: هذا فعل أهل امل رع  املددين  كيدف تدرى يف مراسديل  در ع     

اصدذهب كلده  مل حيدتىل إىل شديء       ملد  كدان املنداس  لد  هدذا      ؟ ع،  نأل ما ذكرنا؟ أمليس قد كفانا اصؤنة

 هد.1387(. املطبعة ا، ىل  1/38الا حنن فيأل. املتمهيد )

 ،عل احلديث شاهد من حديث جندل بن  بد اب املبجلي يف اصبمث اآلتي  ه  ح ن اإلسناد   قد ح دن  

ب داري  إسناده احلافظ ابن حجر  عم، حديث املبال   ه  بلدد حديث  بد اب بن جمأ املذي بّ ل بدأل امل 

يف كتال املعل   فقال ابن حجر:  احلديث املذي أشار إمليأل مل ي رده م ع ًق يف هدذا املكتدال  هد  عدمي،      

 قد  جدتأل من طريقال: إحداهما مرسلة  ذكرها ابن إسماق يف اصغازي  ن يزيد بن ر مان   أب  امليمدان يف  

 ملة أخرجها املطرباندي مدن حدديث    ن  تأل  ن شعيب  ن املزهري كالهما  ن  ر ع بن املزبري   ا،خرى م ع

جندل املبجلي بإسناد ح ن  ث   جدت ملأل شاهدًا من حديث ابن  باس  ند املطرباني يف املتف ري  فبمجمد ع  

 (.1/155هذه املطرق يك ن عميمًا.اهد فت، املباري )

( قدال:  3/18هدد ) 1405أخرجأل املبيهقي يف دقئل املنبد ع  طبعدة دار املكتدب املعلميدة  بدري ت  املطبعدة ا، ىل        ( 1)

أخربنا أب   بد اب احلافظ  أب  سعيد بن أبدي  مدر  قداق: حددثنا أبد  املعبداس لمدد بدن يعقد ل قدال: حددثنا            

 .أمحد بن  بد اجلبار قال: حدثين ي نس بن بكري  ن ابن إسماق قال حدثين يزيد بن ر مان بأل

(: ضدعيف   1/67يف املتقريدب )   هذا اإلسناد ح ن  أمحد بن  بد اجلبار ه  املعطداردي قدال  ندأل ابدن حجدر      

 مسا أل ملل ريع عدمي،. قلدت:  هدذا مدن أحاديدث امل دريع   شدي أل يد نس بدن بكدري عدد ق  طد  كمدا يف              

(   هما متابعان يف هذا احلديث كما سبق   من د ن أمحدبن  بدد اجلبدار كلده  ثقدات      4/138املتقريب )

  ابن إسماق قد عرح بامل ماع يف هذه املر اية.
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 ر خ ب بب  تببا-2

 سببببببب    خنلببببببب  

 

غلب حال  قع من  بد اب بن جمأ  أعمابأل مدا  قدع    حربية أن املنيب 

ملعري. ففي ر ايدة املزهدري  يزيدد بدن ر مدان      من املقتل  ا،سر  اقستيالء  ل  ا

  ف قف املعدري  «ما أمرتك  بقتال يف املشهر احلرا »امل ابقة  ن  ر ع قال: 

ُسقط  اب   ا،سريين  أب  أن يأخذ من ذملك شيئًا  فلما قال ذملك رس ل

يف أيدي املق      ن ا أنه  قد هلك ا    نَّفه  إخ انه  من اص لمال فيما 

 .(1) «عنع ا...

أطبدددددق أعدددددمال اصغدددددازي  لددددد  أن سدددددرية  

اب بدن جمدأ ا،سددي إىل خنلدة كاندت        بد

يف امل نة املثانية من ا جرع  ملكن  قدع اخلدال    

 يف املشهر املذي كانت فيأل؛ قختال  املر ايات امل اردع يف ذملك.

  فقددد جددداء يف حدددديث جنددددل بدددن  بدددد اب   حدددديث ابدددن  بددداس  

ك املغفداري رمحهد  اب مدا يفيدد      مرسل أبدي ماملد     مرسل املزهري   مق  

بدن جمدأ  أعدمابأل كدان يف  دادى اآلخدرع   جداء يف         اب أن م ري  بدد 

مدددا يفيدددد أن  اب   حدددديث سدددعد بدددن أبدددي  قددداص  مرسدددل  دددر ع رمحدددأل

م ددريه  كددان يف رجددب   فيمددا يلددي  ددرض ملتلددك املر ايددات مددع دراسددتها        

  لا ملة املت فيق بينها إن أمكن أ  املرتجي،:

 ات امليت تفيد أن م ريه  كان يف  ادى اآلخرع.املر اي –أ 

بعدث رهطدًا  فبعدث     أن رسد ل اب    ن جنددل بدن  بدد اب     – 3

فبعدث    ليه  أبا  بيدع  فلما أخدرب بدذملك بكد  عدبابًة إىل رسد ل اب      

رجاًل مكانأل يقال ملأل:  بد اب بن جمدأ   كتدب ملدأل كتابدًا   أمدره أق      

ذا   أمره أق يكره أحددًا مدن أعدمابأل    يقرأ املكتال حت  يبلغ كذا  ك

                                              
 .108ص  ر ع بن املزبري  مرسلانظر: ( 1)
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إىل اص دددري معدددأل  فلمدددا قدددرأ املكتدددال اسدددرتجع  قدددال: مسعدددًا  طا دددًة ب   

 ملد    (1) ملرس ملأل  ف بَّره  اخلدرب  قدرأ  لديه  املكتدال  فرجدع رجدالن      

بقيته   فلق ا ابن احللرمي فقتل ه   مل يدر ا ذملك املي   من رجب أ  من 

م لمال: فعلت   فعلت  كذا  كدذا يف   ادى اآلخرع  فقال اصشرك ن ملل

ڦ  ڦ  ڦ     +اب تبارك  تعاىل:  فأنزل املشهر احلرا   فأت ا املنيب 

  قددددددددددددال: (2) "  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ +إىل ق ملددددددددددددأل  "  ڄڦ    ڄ  ڄ

 . (3)املشرك

                                              
املرجالن هما: سعد بن أبي  قاص   تبة بن غز ان   إمنا ختلفا يف طلب بعري  ما ضدّل كمدا جداء يف مرسدل     ( 1)

 .83 ر ع امل ابق ص 

 .217املبقرع: ( 2)

[  ن لمد بن  بد 8752( ح]8/207هد )1422 أخرجأل املن ائي يف املكربى  مؤس ة املرساملة  املطبعة ا، ىل( 3)

 ا، ل   ن معتمر  ن أبيأل أنأل حدثأل رجل  ن أبي امل  َّار حيدثأل  ن جندل بن  بد اب فذكره.

[  ن  بد ا، لد   1534( ح]3/102هد )1412 أخرجأل أب  يعل  يف م نده  دار املثقافة املعربية  املطبعة املثانية  

: مسعت أبدي  دن عداحب ملدأل  هد  احللدرمي  دن أبدي امل د ار حيددث  دن            بن محاد  ن معتمر بن سليمان قال

قال بعض املذين كدان ا يف امل درية:  اب مدا قتلدأل إق  احدد فإن      »جندل بن  بد اب  فذكره  زاد يف بخره: 

يك خريًا فقد  مليتدأل   إن يدك ذنبدًا فقدد  ملتدأل.  قدال بعدض اص دلمال: إن مل يك ند ا أعداب ا يف شدهره  هدذا             

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  +لددديس  ددد  فيدددأل أجدددر  فدددأنزل اب:      زرًا ف

 .218املبقرع:   "ۋ  ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ

[  دن  4880( ح]12/384هد )1415 أخرجأل املطما ي يف شرح مشكل اآلثار  مؤس ة املرساملة املطبعة ا، ىل  

كالهمدا  دن لمدد بدن أبدي        لدة [  دن إبدراهي  بدن نائ   1670( ح]2/174 املطرباني يف املكدبري )   ابن أبي دا د

 بكر اصقدمي  ن معتمر بن سليمان  ن أبيأل قال: حدثين احللرمي  ن أبي امل  ار بأل حن ه.

[  دن فهدد بدن سدليمان   املبيهقدي يف املكدربى       4881( ح]12/386 أخرجأل املطما ي يف شدرح مشدكل اآلثدار )   

بدد اب املرقاشدي  دن اصعتمدر بدن      كالهما  ن لمدد بدن      ( من طريق  بد اصلك بن لمد املرقاشي9/11)

 سليمان قال: مسعت أبي حيدث  ن احللرمي  ن أبي امل  ار بأل حن ه.

 سند احلديث ح ن  رجاملأل ثقات غري املرا ي  ن أبي امل  ار   قد ُأبه  يف ر اية لمد بن  بد ا، ل   ندد  

 يف ر اية لمد بن أبدي بكدر   املن ائي  ملكن جاء املتلري، بأل يف ر اية  بد ا، ل  بن محاد  ند أبي يعل   

اصقدمي  ند املطرباني  املطمدا ي   يف ر ايدة لمدد بدن  بدد اب املرقاشدي  ندد املطمدا ي  املبيهقدي    بدد           

(  6/93ا، لدد  مددن شددي ا املب دداري  م ددل    قددد  ثقددأل بددن معددال  أبدد  حددا   غريهمددا كمددا يف املتهددذيب )        

=
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صدا قتدل أعدمال رسد ل اب     » ن ابن  باس رضي اب  نهما قال:  – 4

  ادى  أ ل مليلة من رجب  أرسدل  بن احللرمي يف بخر مليلة من    مر

ڦ  ڦ  ڦ     +يعيِّر نأل بذملك  فأنزل اب  اصشرك ن إىل رس ل اب 

چ  چ  چ  چ    +  غري ذملك أكدرب مندأل   "ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ    ڄ  ڄ

=
                                               

(   املرقاشي هد : لمدد بدن  بدد اب بدن      3/218ب ) اصقدمي من شي ا املب اري  م ل   ثقة كما يف املتقري

(   جداء يف ر ايدة هدؤقء كلده      3/273لمد بن  بد اصلك مدن رجدال املشدي ال  هد  ثقدة كمدا يف املتقريدب )       

   احللرمي هدذا مل يدأت من د بًا يف شديء مدن تلدك املر ايدات         «احللرمي»ت مية املرا ي  ن أبي امل  ار بد 

(   فرَّق بينهما ابدن اصدديين  ابدن    2/302احللرمي بن قحق. اجلرح  املتعديل )  قد جز  أب  حا  املرازي بأنأل

( 3/125معال  املب اري   ابن حبان   رج، ابن حجر املتفريق بينهما. انظر صا سبق: املتاريخ املكدبري مللب داري )  

(   قددد تددردد 2/394(  املتهددذيب )6/249بتمقيددق اصعلمددي  املثقددات  دائددرع اصعددار   ا نددد  املطبعددة ا، ىل )  

ا،ملباني يف ذملك فقد حك   ل  احلديث من طريق املبيهقي بق ملأل: سنده عمي، إن كان احللرمي هد  ابدن   

قحق  فقد قيل: إنأل غريه  إنأل جمهد ل رجمدأل احلدافظ بدن حجدر يف املتهذيب.اهدد ختدريىل أحاديدث فقدأل امل دريع           

بق حكايتدأل مدن املتفريدق بينهمدا  أمدا      (. قلت: يعدين برتجدي، احلدافظ مدا سد     23بهامأ فقأل امل ريع مللغزاملي )ص

احلك  جبهاملة احللرمي املذي ير ي  نأل سليمان املتيمي حديث املبال فقد حكاه ابن حجر  ن ابن اصديين 

 حك  قبلأل ق ل ابن معال: ق بأس بأل   قد أسند ابن أبي حا  ت ثيق ابدن معدال  فقدد ر ى  دن  بدد اب بدن       

احللرمي املذي يدر ي  ندأل املتيمدي فقدال: ملديس بدأل بدأس   ملديس هد           أمحد أنأل قال: سأملت حيي  بن معال  ن 

(. فاحلاعددل أن  3/302احللددرمي بددن قحق.اهددد اجلددرح  املتعددديل  دائددرع اصعددار   ا نددد  املطبعددة ا، ىل )        

احللرمي املرا ي  دذا احلدديث إن كدان غدري ابدن قحدق كمدا رجمدأل ابدن اصدديين  ابدن معدال فقدد قدال ابدن                

 تلددره جهاملددة ابددن اصددديين بددأل فقددد  رفددأل ابددن معددال   ثقددأل كمددا سددبق   إن كددان           معددال: ق بددأس بددأل   ق  

احللرمي ه  ابن قحق كما رجمأل أب  حا  املرازي فه  يف نفس اصرتبة فقد قال  نأل ابدن حجدر: ق بدأس بدأل     

(.  مل حيددك يف املتهددذيب ت ثيقددًا ملددأل مددن أحددد غددري قدد ل  كرمددة بددن  مددار: كددان     1/301كمددا يف املتقريددب )

 ًا   ك ن ابن حبان ذكره يف املثقات.فقيه

 بناء  ل  ما سبق ف ند احلديث ح ن س اء كان املرا ي ه  احللرمي بن قحدق أ  غدريه.  اب أ لد    قدد     

(.  سدبق حكايتدأل  ندد املكدال   لد  احلدديث ا، ل   قدد        1/155ح ن سنده احلدافظ ابدن حجدر يف املفدت، )    

( إىل ابن جريدر  1/600هد )1403فكر  بري ت  املطبعة املثانية   زا امل ي طي احلديث يف املدر اصنث ر  دار امل

  ابن منذر  ابن أبي حا   املطرباني  املبيهقي يف املكربى  عم، سنده.

(: سند ابن أبي حا  عمي،.اهد  املذي يظهر ملي أن مدار اإلسناد 2/88 قال أمحد شاكر يف  مدع املتف ري )

  ملكدن مدا  دا تداريخ املغدز ع ميكدن أن يرتقددي إىل        لد  احللدرمي  حديثدأل يف مرتبدة احل دن كمدا سددبق      

 مرتبة امللمة بش اهده اآلتية.



 89 ـجمع ودراسةـ مرويات سرية نخلة 

مدددددن املدددددذي أعدددددال   (1)"ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     

 . » (2)لمد 

 بد اب بن جمأ  بعث رس ل اب » ن أبي ماملك املغفاري قال:  – 5

يف جيأ فلقي ناسًا من اصشركال ببطن خنلة   اص لم ن حي ب ن أنأل بخر 

  فقتدل اص دلم ن ابدن احللدرمي       ه  أ ل ي   مدن رجدب    ي   من  ادى

فقددال اصشددرك ن: أمل ددت  تز مدد ن أنكدد  حترمدد ن املشددهر احلددرا   املبلددد   

ڦ    ڦ      ڦ  ڦ +احلرا ؟  قد قتلت  يف املشهر احلرا . فدأنزل اب:  

مددددددددن املددددددددذي   (3)  " ڈڌ     ڎ  ڎ + إىل ق ملددددددددأل: "ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ

 – امليت أنت   ليها مقيم ن  "ڈ  +استكثر  من قتل ابن احللرمي  

                                              
 .217املبقرع ( 1)

( قال: حدثين لمد بن سعد قال: حددثين أبدي قدال: حددثين  مدي قدال:       4/311أخرجأل ابن جرير يف تف ريه )( 2)

جريددر قددال  نددأل  حدددثين أبددي  ددن أبيددأل  ددن ابددن  بدداس فددذكره.  هددذا اإلسددناد م ل ددل بامللددعفاء  شدديخ ابددن  

اخلطيب: كدان مليندًا يف احلدديث   قدال املددارقطين: ق بدأس بدأل. تداريخ بغدداد  دار املكتدال املعربدي  بدري ت             

[   املدده سدعد هد     178( املرت دة ] 139هدد )ص 1404(  سؤاقت احلاك  مللدارقطين  املطبعة ا، ىل  5/322)

مل يكن هذا أيلًا مل يكن الن ي دتأهل  ابن لمد بن احل ن بن  طية قال  نأل أمحد: جهمي ث  قال:  مل  

( مل ددان اصيددزان  مؤس ددة ا، لمددي  بددري ت    9/126أن يكتددب  نددأل  ق كددان م ضددعًا ملددذاك. تدداريخ بغددداد )   

(    مدأل هد  احل دال بدن احل دن بدن  طيدة ضدعفأل أبد  حدا   املن دائي  ابدن             3/18هدد ) 1390املطبعة املثانيدة   

(  املل دددان 3/48ليهددا  ق زدد ز خبدددربه. اجلددرح  املتعددديل )    سددعد   قددال ابددن حبدددان: يددر ي أشددياء ق يتدددابع       

(   قال ابن حجدر  3/301(.  أب ه احل ن بن  طية: قال أب  حا : ضعيف احلديث: اجلرح  املتعديل )2/278)

(: ضعيف   أبد ه  طيدة بدن سدعد املعد يف قدال ابدن حجدر: عدد ق  طد  كدثريًا   كدان             1/275يف املتقريب )

(.  قد  دَّ ابن رجب رجال هذا اإلسناد يف املبي ت امليت اشتهرت بامللعف كمدا  3/20شيعيًا مدمل ًا. املتقريب )

 (.524يف شرح  لل املرتمذي )ص 

( مدن طريددق  طيددة امل دابقة ثدد  قددال:  هكدذا ر ى أبدد  سددعيد    1/369 ذكدر ابددن كدثري احلددديث يف تف ددريه )  

  مر  بن احللرمي.اهد املبقال  ن  كرمة  ن ابن  باس أنها نزملت يف سرّية  بد اب بن جمأ  قتل

 قلت:  هذه اصتابعة امليت أشار إمليها ابن كثري مل يتبال ملي حا ا؛ ملعد  امل ق    ل  سندها.  اب أ ل .

 .217املبقرع ( 3)
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 .(1)"  ڑڈ  ژ  ژ  ڑ+  يعين املشرك 

ملقي  اقد بن  بد اب »  ن املزهري  مق   م ىل ابن  باس:  – 6

 ه  يرى أنأل من  ادى فقتلأل    مر  بن احللرمي يف أ ل مليلة من رجب

 ه  أ ل قتيل من اصشركال  فعّير اصشرك ن اص لمال فقامل ا: أتقتل ن يف 

ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ+ املشهر احلرا ؟ فأنزل اب

                                              
( قال: ُحدثت  ن  مار بن احل ن قال: حددثنا  بدد اب بدن أبدي     4/309أخرجأل ابن جرير املطربي يف تف ريه )( 1)

ن أبددي ماملددك املغفدداري فددذكره.  هددذا اإلسددناد ضددعيف فشدديخ ابددن جريددر غددري     جعفددر  ددن أبيددأل  ددن حلددال  دد  

(   أبد ه أبد  جعفدر املدرازي عدد ق      2/199معر      بد اب بن أبي جعفر عد ق  ط  كما يف املتقريب )

(  أما أب  ماملك املغفاري  امسأل غدز ان فتدابعي ثقدة كمدا يف املتقريدب      4/171سيء احلفظ كما يف املتقريب )

نأل أرسل احلديث فه  منقطع إلرساملأل   قد  زا امل ي طي احلديث ملعبد بن محيدد  ابدن جريدر    (؛ ملك3/149)

((   ملعلددأل سددند ابددن جريددر امل ددابق ملكددن  عددلأل امل دددي املكددبري يف    1/602 مل يددذكر سددندًا )املدددر اصنثدد ر ) 

مل ددي   تف ريه من هذا امل جأل  ن ابن  باس  من  جأل بخر  ن ابن م ع د  ملكن مليس يف امللفظ املذي ساقأل ا

من حديثهما مطلع حديث املبال لل املشاهد   قد جاء يف بخر حديثهما  ند امل دي ما يددل  ليدأل. قدال ابدن     

(: قال إمسا يل بن  بد املرمحن امل ددي املكدبري يف تف دريه  دن أبدي ماملدك       3/250كثري يف املبداية  املنهاية )

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    +ابة  ن أبي عاحل  ن ابن  باس   ن مرع  ن ابن م ع د  ن  ا ة مدن امللدم  

ال قددد »  :فددذكر املقلدددة  يف بخددره    «بعدددث سددرّية ...   ذملددك أن رسدد ل اب    "ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

إن لمدًا يز   أنأل يتبدع طا دة اب  هد  أ ل مدن اسدتمل املشدهر احلدرا   قتدل عداحبنا يف رجدب.            :اصشرك ن

ملأل يف أ ل مليلة من رجب  بخدر مليلدة مدن  دادى     . قال امل دي: كان قتله  «قال اص لم ن: إمنا قتلناه يف  ادى

 ( بنم ه.1/368اآلخرع.  حكاه ابن كثري أيلًا يف تف ريه )

 سند احلديث ح ن فامل دي قد  ثقأل أمحد   قال حييد  املقطدان: ق بدأس بدأل  مدا مسعدت أحددًا يدذكره إق         

ضدعفأل ابدن معدال  أب زر دة.     خبري.  قال املن ائي: ق بدأس بدأل   قدال أبد  حدا : يكتدب حديثدأل  ق حيدتىل بدأل            

يف  لة من  ثقأل حيي  املقطان  املن ائي  هما من اصعر فال باملتشدد    أل املذي يظهر ملي أن حديثأل ح ن؛ ،ن

 قد غلب  بد املرمحن بن مهدي من كال  ابدن معدال فيدأل   قدال ابدن  ددي: هد   نددي م دتقي  احلدديث             

  «معرفة املر اع اصتكل  فيه  ادا ق ي جدب املدرد   »بأل عد ق ق بأس بأل   رج، املذهيب ت ثيقأل فذكره يف كتا

(   أبد  ماملدك   314  1/313(.  انظر ملألق ال امل ابقة: املتهدذيب ) 69 صهد )1406دار اصعرفة  املطبعة ا، ىل  

ه  غز ان  ه  ثقة كما سبق   أب  عاحل املرا ي  ن ابن  باس ه  بداذا  مد ىل أ  هدان   هد  ضدعيف كمدا       

ملكن يتق ى بشاهده من حديث ابن م دع د مدن املطريدق ا،خدرى  هدي ر ايدة مدّرع  ندأل          ( 1/165يف املتقريب )

 (.3/361 مرَّع ه  ابن شراحيل ا مداني  ه  ثقة كما يف املتقريب )
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 عد  ن يق ل:  (1) "چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ

ڍ  ڍ   +   عد  ن اص جد احلرا  "ڇ  ڇ   +سبيل اب 

يق ل:  املشرك   "ڈ +من قتل  مر  بن احللرمي  "ڌ     ڎ  ڎ ڌ 

 : كان املنيب  قال املزهري ند اب من ذملك أيلًا.  املذي أنت  فيأل أكرب

 . (2)فيما بلغنا حير  املقتال يف املشهر احلرا  ث  أحّل ملأل بعد

فاملر ايات امل ابقة كلها تفيد أن قتل ابن احللرمي كان يف بخر مليلدة  

ل مليلة من رجب  هدذا يددل  لد  أن خدر ج امل درّية مدن اصديندة        من  ادى  أ 

 كان يف  ادى اآلخرع.

ملبث رس ل » يؤيد ذملك ما جاء يف مرسل ابن شهال املزهري قال:  - 7

أربعددة  شددر شددهرًا  ثدد  بعددث  بددد اب بددن جمددأ يف ركددب مددن         اب 

 .(3) ...«اصهاجرين  كتب معأل كتابًا 

                                              
 .217املبقرع ( 1)

( قال: حدثنا احل ن بدن حييد  قدال: أخربندا  بدد املدرزاق  دن معمدر  دن          4/308أخرجأل ابن جرير يف تف ريه )( 2)

 .ثمان اجلزري  ن مق   م ىل ابن  باس فذكرهاملزهري    

قال املشيخ أمحد شاكر رمحأل اب: هذا حديث مرسل مدر ي بإسدنادين  دن اثدنال مدن املتدابعال همدا املزهدري          

 ه  ثابت يف تف دري  بدد      ر اه  ثمان اجلزري  ن مق     مق   م ىل ابن  باس: فر اه معمر  ن املزهري

 (.4/308تف ري ابن جرير ) املرزاق.اهد تعليق أمحد شاكر  ل 

(: أخرجأل  بد املرزاق  أبد  دا د يف ناسد أل  ابدن جريدر  ابدن أبدي حدا         1/306 قال امل ي طي يف املدر اصنث ر )

  ن املزهري  مق  .اهد.

 قلت: سند احلديث عمي،  ه  مرسل  ملكنأل يعتلد بش اهده امل ابقة.  اب أ ل .

( قدال: حددثنا إبدراهي  بدن     2/472قيق فهي  شلت ت  املطبعة املثانيدة ) أخرجأل  مر بن شبة يف تاريخ اصدينة  حت( 3)

 سدنده ق بدأس بدأل      .اصنذر قدال: حددثنا لمدد بدن فلدي،  دن م سد  بدن  قبدة  دن ابدن شدهال فدذكره مطد قً              

(   لمد بن فلي، قال ابن معال: مليس بثقة ملكن قال أب  1/100إبراهي  بن اصنذر عد ق كما يف املتقريب )

(. 9/406بأس بدأل  ملديس بدذاك املقد ي   ذكدره ابدن حبدان يف املثقدات    ثقدأل املددارقطين. املتهدذيب )           حا : ق 

(.  مدن خدالل مدا سدبق ندرى أن املت سدط فيدأل هد  قد ل ابدن حجدر            3/307 قال ابن حجر: عد ق يه . املتقريب )

( 3/436يدب ) فمديثأل عاحل ملال تلاد يف أقل أح املدأل   م سد  بدن  قبدة ثقدة إمدا  يف اصغدازي كمدا يف املتقر        

  احلديث مرسل  ملكنأل يعتلد بش اهده امل ابقة   اب أ ل .
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ا جدرع هد  ان دالا شدهر  دادى ا، ىل        نهاية ا،ربعة  شر شهرًا مدن  

 فيك ن إرسال سرّية  بد اب بن جمأ يف  ادى اآلخرع.

 املر ايات امليت تفيد أن إرسال سرّية خنلة كان يف شهر رجب: –ل 

 تشدا ر املقد   فديه      »جاء يف ر اية املزهري  يزيد بن ر مان  ن  ر ع: 

كت  املقد   هدذه املليلدة     ذملك يف بخر ي   من رجب فقال املق  :  اب ملئن تر

مَلَيدددُخُلنَّ احلددر  فَلَيمَتددنبُعنَّ بددأل مددنك    ملددئن قتلتمدد ه  مَلَتقُتُلددنَّه  يف املشددهر    

يفيدد أن خدر جه  مدن     ...« ذملك يف بخدر يد   مدن رجدب     »فق ملأل:  ...«.احلرا  

اصدينة كان خالل شهر رجب   يشهد ملذملك ما جاء يف حديث سعد بن أبدي  

 اآلتي:  قاص 

اصديندة   صدا قدد  رسد ل اب    »قدال:    د بدن أبدي  قداص     دن سدع   – 8

جاءتأل جهينة فقامل ا: إنك قد نزملت بال أ هرنا فأ ثق ملنا حت  نأمنك  تأمّنا  

يف رجددب  مل   مل ي ددلم ا  فبعثنددا رسدد ل اب  فددأ ثق  دد  رسدد ل اب 

نكن مائة   أمرنا أن نغري  ل  حيٍّ من كناندة إىل جندب جهيندة  فأغرندا     

   كان ا كثريًا  فلجأنا إىل جهيندة فمنع ندا   قدامل ا: مل تقداتل ن يف      ليه

املشهر احلرا ؟ فقلنا: إمنا نقاتل من أخرجنا من املبلد احلرا . فقال بعلدنا  

فن ربه.  قال ق  : ق  بل نقي   اب  ملبعض: ما تر ن؟ فقامل ا: نأتي رس ل

ها  فانطلقنا إىل هنا   قلت أنا  أناس معي: ق  بل نأتي  ري قريأ فنليب

فأخرب ه اخلدرب. فقدا  غلدبان لمدرًا       انطلق أعمابنا إىل املنيب   املعري

ذهبت  من  ندي  يعًا  جئدت  متفدرقال  إمندا أهلدك     »مل نأل   جهأل  فقال: 

من كان قبلك  املفرقة  ،بعثّن  ليك  رجداًل ملديس خبريكد  أعدربك      

فكدان    سددي   فبعث  ليه   بد اب بدن جمدأ ا،  « ل  اجل ع  املعطأ
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 .(1)«أ ل أمري يف اإلسال 

 مددن خددالل اسددتعراض املنلدد ص امل ددابقة الددد أن اقخددتال  بينهددا يف     

 قت اإلغارع  ل   ري قريأ  اهر   ينبين  ل  ذملدك حتديدد خدر ج امل درّية     

من اصدينة  فإن كان ملقاؤه  يف بخر مليلة من  دادى أ  أ ل مليلدة مدن رجدب     

اآلخرع.  إن كان ملقاؤه  يف بخر مليلة  ف ر جه  من اصدينة كان يف  ادى

من رجب أ  أ ل مليلة من شعبان ف در جه  مدن اصديندة كدان يف شدهر رجدب.       

ملتبا د ما بال املفرتتال   قد أشدار إىل   ؛ اجلمع بال املنل ص يف ذملك متعذر

فبعددد أن سدداق حددديث     ذملددك اقخددتال  ابددن كددثري رمحددأل اب  مل يددرج،     

قدددال  »رضدددي اب  نهمدددا   فيدددأل    امل ددددي  دددن ابدددن  بددداس  ابدددن م دددع د      

                                              
[ قددال: حدددثنا أبدد  3665( ح ]7/352هددد )1409أخرجددأل أبدد  بكددر بددن أبددي شدديبة يف اصلددنف   املطبعددة ا، ىل    ( 1)

 .أسامة  ن جماملد  ن زياد بن  القة  ن سعد بن أبي  قاص فذكره

(  املطرباندي يف كتدال   91دار اخللفداء مللكتدال اإلسدالمي )ص     أخرجأل ابن أبدي  اعد  يف كتدال ا، ائدل      

(  كالهما من طريق ابن أبي شديبة بدأل صتلدرًا.    90هد )ص 1403ا، ائل  مؤس ة املرساملة  املطبعة ا، ىل  

 أخرجأل  بد اب بن اإلما  أمحد  دن أبيدأل  اجدادًع    عدلأل مدن  جدأل بخدر كمدا يف اص دند  طبعدة املرتكدي             

[ قال:  جدت هدذا احلدديث يف كتدال أبدي خبدط يدده: حددثين  بدد         1539( ح ]3/118هد )1419املطبعة ا، ىل 

اصتعال بن  بد امل هال حدثين حيي  بن سعيد ا،م ي  قال أب   بد املدرمحن:  حددثنا سدعيد بدن حييد  حددثنا       

( 4/73هدد ) 1424أبي حدثنا اجملاملد بأل   أخرجأل املبزار يف اص ند  مكتبة املعل    احلكد   املطبعدة ا، ىل    

[ مددن طريددق أمحددد بددن بشددري   املبيهقددي يف سددننأل املكددربى  دائددرع اصعددار   ا نددد  املطبعددة ا، ىل      1240ح ]

( من طريق حييد  بدن أبدي زائددع كالهمدا  دن جماملدد بدأل   اقتلدر املبدزار  لد  ذكدر أّ ملّيدة              6/316هد )1344

 إمارع  بد اب بن جمأ.

يد ا مداني   قد اختلفت فيأل أق ال املنقاد فلدعفأل بعلده     سند احلديث ضعيف  مداره  ل  جماملد بن سع

من قبل حفظأل منه  أمحد  ابن معال   قال ابن اصدديين: قلدت مليميد  بدن سدعيد: جماملدد؟ قدال: يف نف دي مندأل          

شيء.  قال املب اري: عد ق.  قال يعق ل بن سفيان: تكل  فيأل املنداس  هد  عدد قو   قدال لمدد بدن اصثند :        

(   قددال املددذهيب: مشدده ر  عدداحب حددديث   لدد  ملددال  فيددأل.   10/39أل. انظددر: املتهددذيب )حيتمددل حديثددأل مللدددق

 (: مليس باملق ي  قد تغري يف بخر  مره.3/347(   قال ابن حجر يف املتقريب )3/438اصيزان )

 قلت: املذي يظهر ملي أن حديثأل هذا ضعيف؛ ملتفرده بأل  يف بعض أملفا أل نكارع .  اب أ ل .
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اصشرك ن: إن لمدًا يز   أنأل يتبع طا ة اب  ه  أ ل من استمل املشهر 

قدال   احلرا   قتل عاحبنا يف رجب   قال اص لم ن: إمنا قتلناه يف  ادى.

 كددان قتلدده  ملددأل يف أ ل مليلددة مددن رجددب  بخددر مليلددة مددن  ددادى        امل دددي : 

 .(1)«اآلخرع

ملعدل  دادى كدان ناقلدًا فا تقدد ا       ل  ذملدك:  فقال ابن كثري تعقيبًا 

. بقاء املشهر مليلة املدثالثال   قدد كدان ا دالل رؤي تلدك املليلدة  فداب أ لد         

 هكذا ر ى املع يف   ن ابدن  بداس أن ذملدك كدان يف بخدر مليلدة مدن  دادى         

 كانت أ ل مليلة من رجب  مل يشعر ا   كذا تقد  يف حديث جندل املذي 

تقدد  يف سدياق ابدن إسدماق أن ذملدك كدان يف بخدر        ر اه ابن أبي حدا    قدد   

مليلة من رجب   خاف ا إن مل يتدارك ا هدذه املغنيمدة  ينتهدز ا هدذه املفرعدة      

 دخل أ ملئك يف احلدر  فيتعدذر  لديه  ذملدك  فأقددم ا  لديه   داصال بدذملك          

 .اهد(2) كذا قال املزهري  ن  ر ع  ر اه املبيهقي  فاب أ ل  أي ذملك كان

ملكندأل مل يدرج،     امل ابق يؤكد  د  إمكان اجلمدع فكال  ابن كثري 

 أبق  ا،مر  ل  اقحتمال  ملكن يظهر ملي رجمان كد ن امل اقعدة كاندت يف    

  بخدر مليلدة مدن  دادى اآلخدرع؛ ،ن املنلد ص املداملدة  لد  ذملدك أكثدر  أعد،           

 مل يددرد يف املقدد ل اآلخددر سدد ى مرسددل  ددر ع  حددديث سددعد بددن أبددي  قدداص     

ني ضعيف أيلًا؛ مللعف را يأل   تدرجي، املقد ل    ا، ل ضعيف؛ إلرساملأل   املثا

بأن ذملك كان يف بخر مليلة من  دادى بنداء  لد  مدا سدبق مدن قد ع أدملتدأل  هد           

مدن ا تقداده  أن تلدك املليلدة كاندت       أيلًا ا،مليق حبدال عدمابة رسد ل اب    

مددن  ددادى ق مددن شددهر رجددب املشددهر احلددرا .  إذا تددرج، املقدد ل بددأن امل اقعددة   

                                              
 .(5) تقد  احلديث برق ( 1)

 .(3/250املبداية  املنهاية )( 2)
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 صببباع عبببد ا   عببدد  -3

 بببببببن سببببببب   ت ببببببم      ا

 

ن  ادى ف در ج أعدمال امل درّية مدن اصديندة كدان يف       كانت من بخر مليلة م

  ادى اآلخرع   اب أ ل .

مددن  مل ي ددتكثر رسدد ل اب  

 دددددد أعددددمال سددددرية خنلددددة رغدددد    

خطدد رع اصهمددة املدديت أسددندت إملدديه     

ملكنددأل اختددار خنبددة مددن أعددمابأل مددن أهددل امل ددابقة يف اإلسددال    قددد  قددع       

 اختال  بال املر ايات يف حتديد  دده . 

اء يف مرسل  ر ع بن املزبري أن  دد أعمال  بد اب بدن جمدأ   فقد ج

    كددان نانيددة هدد  تاسددعه    جدداء يف مرسددل املزهددري أنهدد  كددان ا سددبعة

  بد اب بن جمأ ثامنه    كذا جداء يف حدديث امل ددي  دن ابدن  بداس       

 ابن م ع د رضي اب  نهما أن أعمال  بد اب بدن جمدأ كدان ا سدبعة     

أنهدد  كددان ا  يددة ملل اقدددي  ددن سددعد بددن أبددي  قدداص  هدد  ثددامنه    يف ر ا

اثين  شر رجاًل  ث  جاء اقختال  بال تلك املر ايات أيلدًا يف ت دمية بعدض    

اب بددن جمددأ   سدد   أسدد ق تلددك املر ايددات مددع لا ملددة         أعددمال  بددد 

 املت فيق بينها ما أمكن أ  املرتجي،  ند تعذر اجلمع:

يزيد بن ر مان  نأل قدال:  ففي مرسل  ر ع بن املزبري من طريق املزهري  

 بد اب بن جمأ مقفلأل مدن بددر ا، ىل   بعدث معدأل      بعث رس ل اب »

 بثمانية رهط من اصهاجرين مليس فيه  من ا،نلار أحد   كتب ملأل كتابداً 

 أمره أق ينظر فيأل حت  ي ري ي مال ث  ينظدر فيدأل فيملدي صدا أمدره رسد ل       

ان أعدمال  بدد اب بدن       ق ي تكرهن من أعمابأل أحددًا   كد  اب 
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بدن  تبدة بدن ربيعدة       (1)جمأ من اصهاجرين من بين  بد مشس: أب  حذيفة

بن جمأ بن ريال  (2) من بين أمية بن  بد مشس ث  من حلفائه :  بد اب

بددن ُحرثددان: أحددد بددين أسددد بددن  بددن للددن (3) هدد  أمددري املقدد      كاشددة

حليف      (4)ن بن جابربن غز ا خزمية   من بين ن فل بن  بد منا :  تبة

بن أبي  قاص   من بين  دي بن كعب:  (5) من بين زهرع بن كالل: سعد

                                              
قيل: امسدأل مهشد   قيدل: هاشد   قيدل: قديس  املقرشدي املعبشدمي  كدان مدن امل دابقال إىل اإلسدال   أسدل  قبدل               ( 1)

دار ا،رق    كان من فلالء امللمابة   ع اب ملأل املشدر   املفلدل  عدل  املقبلدتال   هداجر       دخ ل املنيب 

   قتل ي   امليمامة شهيدًا  ملأل ست  مخ د ن سدنة. اقسدتيعال    لها مع املنيب ا جرتال   شهد بدرًا  اصشاهد ك

 هد  مطبعة املكليات ا،زهرية.1396املطبعة ا، ىل   .(11/81( مطب ع مع اإلعابة  اإلعابة )11/194)

ن ه  أب  لمد ا،سدي من أسد خزمية   أمأل أميمة بنت  بد اصطلب   ه  مدن امل دابقال إىل اإلسدال    الد    ( 2)

هدداجر ا جددرتال   عددلب  املقبلددتال  شددهد بدددرًا  أحدددًا  بهددا استشددهد  ملددأل نيِّددف  أربعدد ن سددنة   قددد مثَّددل بددأل        

 (.6/34(  اإلعابة )6/126اقستيعال ) .اصشرك ن فجد  ا أنفأل  أذنأل فكان يقال ملأل: اجملدع يف اب

 مدن فلدالء امللدمابة  شدهد بددرًا      ا،سدي حليف بين  بد مشس  كان من امل ابقال ا، ملال إىل اإلسدال    ( 3)

أندأل مدن امل دبعال أملفدًا املدذين         بّشدره املدنيب    أبل  فيها بالًء ح نًا   شهد اصشاهد كلدها مدع رسد ل اب    

يدخل ن اجلنة بغري ح دال  ق  دذال  قتدل يف حدر ل املدرِّدع شدهيدًا يف خالفدة أبدي بكدر امللدديق رضدي اب            

 (.7/32(  اإلعابة )8/112اقستيعال ) . نهما

  اصازني  من امل ابقال ا، ملال إىل اإلسال   هاجر ا جرتال   شهد بدرًا  اصشداهد كلدها مدع رسد ل اب     ( 4)

  قه  مر يف املفت ح  فافتت، ا،بلبة  غريها  اختط املبلرع  ث  خرج مللمىل  ت يف منلرفأل من مكة سنة سدبع  

(. قلدت: هدذا اص ضدع املدذي تد يف      6/379. اإلعدابة ) (8/9اقسدتيعال )  . شرع ا ضع يقال ملأل: معدن بين سدلي  

 فيأل ه  اص ضع املذي ضّل فيأل بعريه ف رج يف طلبأل ه   سعد بن أبي  قاص رضي اب  نهما يف هذه امل رّية.

ه  سدعد بدن ماملدك املقرشدي املزهدري أبد  إسدماق  مدن امل دابقال ا، ملدال إىل اإلسدال   كدان سدابع سدبعة يف               ( 5)

بددرًا  اصشداهد كلدها   كدان      شرع اصبشرين باجلنة  بخره  م تدًا  شدهد مدع املدنيب     اإلسال    ه  أحد املع

أحد فرسانأل اصعد دين   كان جمال املد  ع   ه  أ ل مدن رمد  ب ده  يف سدبيل اب  كدان قائدد اص دلمال        

 كدان  يف املقادسية   فت، اصدائن  معظ  بالد فارس   اختط املك فة   ملي إمرتها ملعمدر رضدي اب  نهمدا     

     ت يف بقلره يف املعقيق  ُعلَِّي  ليدأل يف م دجد رسد ل اب    من املذين ا تزمل ا املفتنة بعد مقتل  ثمان 

 .(4/160(  اإلعابة )4/170 دفن يف املبقيع. اقستيعال )
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اب بدن  بدد    بن ربيعة حليف    من  ندز بدن  ائدل    اقدد بدن  بدد      (1) امر

أحدد بدين ندي  حليدف  د    خاملدد بدن         (2)منا  بن  رين بن ثعلبة بن يرب ع

 مدن بدين احلدارث بدن فهدد:      أحد بين سعد بدن مليدث حليدف  د        (3)املبكري

 .(5)...«(4)سهيل بن بيلاء

 قد  قع يف مرسدل ابدن شدهال املزهدري مدن ر ايدة م سد  بدن  قبدة  ندأل           

اختال  يف ت مية بعدض أعدمال  بدد اب بدن جمدأ فقدد جداء فيدأل: قدال:          

باصدينة أربعة  شر شهرًا ث  بعث  بد اب بن جمأ يف  ملبث رس ل اب »

معأل كتابًا فدفعأل إمليأل   أمره أن ي ري مليلتال  ركب من اصهاجرين   كتب

                                              
 امر بن ربيعة بن كعب  كان أحد امل ابقال إىل اإلسدال   هداجر ا جدرتال   شدهد بددرًا  اصشداهد كلدها        ( 1)

  عاَحَب  مر صا قد  اجلابية   است لفأل  ثمان  ل  اصدينة سنة حىّل   ر ي أندأل قدا  فلدل     س ل اب مع ر

مدن املليدل أيدا  نشدب املنداس يف املطعدن  لد   ثمدان  ثد  ندا  فأتداه بتق فقدال ملدأل: قد  فاسدأل اب أن يعيدذك مدن                  

اقسددتيعال  .ة سددبع  ثالثددالاملفتندة  فقددا  فلددل   د ددا  ثدد  اشددتك  فمددا خدرج إق جبنازتددأل   كددان م تددأل سددن   

 (.5/279(  اإلعابة )5/287)

دار ا،رقد   شدهد مدع     املتميمي احلنظلي املريبد  ي  حليدف بدين  ددي بدن كعدب  أسدل  قبدل دخد ل املدنيب           ( 2)

(  11/64بدرًا  اصشاهد كلها   مات يف أ ل خالفة  مر بن اخلطال رضي اب  نهما. اقستيعال ) املنيب 

 (.10/293اإلعابة )

خاملد بن املبكري بن  بد يامليل املليثي  حليف بين  دي بن كعب  مدن امل دابقال ا، ملدال إىل اإلسدال   شدهد      ( 3)

بدرًا  استشهد ي   املرجيع سنة أربع من ا جرع  ه  ابن أربع  ثالثال سنة   ه  املذي  ناه ح دان بدن ثابدت يف    

 ق ملأل:

 فدافعت عن ِحبِّْي ُخبيٍب وعاصمٍ         
 

 لو تداركت خالدا   وكان شفاء   
 

 (.3/51(  اإلعابة )3/162اقستيعال )

 اسد  أبيدأل  هدب بدن ربيعدة املفهدري  هداجر ا جدرتال  شدهد بددرًا   مدات             – بيلداء أمدأل    –سهيل بدن بيلداء   ( 4)

نَّ ا أسدديف اص ددجد   كددان هدد   أبدد  بكددر رضددي اب  نهمدد    باصدينددة سددنة ت ددع   عددل   ليددأل رسدد ل اب    

 (.4/283(  اإلعابة )4/283اقستيعال ) .أعمال رس ل اب 

 (.1تقد  احلديث برق  )( 5)
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ث  يقرأ املكتال فيتبع ما فيأل   يف بعثأل ذملك أب  حذيفة بن  تبة بدن ربيعدة   

بددن سددراقة    ددامر بددن ربيعددة  سددعد بددن أبددي  قدداص    تبددة بددن    (1)  مددر 

 .(3) بن بيلاء  ... (2)غز ان    اقد بن  بد اب   عف ان

ع  مددر  بددن سددراقة  عددف ان بددن بيلدداء   فقددد جدداء يف هددذه املر ايددة زيدداد  

 إسقاط خاملد بن املبكري   كاشة بن للدن  سدهيل بدن بيلداء   بدذملك      

يك ن املعدد يف هذه املر اية نانيًة؛ ،نها زادت اثدنال  أسدقطت ثالثدة   قدد     

 جاء ذكر  مر  بن سراقة يف حديث  امر بن ربيعة اآلتي:

يف سددرّية خنلددة   بعثنددا رسدد ل اب»قددال:   ددن  ددامر بددن ربيعددة  – 9

عدلبأل    فدانثن بن سراقة   كان رجداًل ملطيدف املدبطن طد ياًل        معنا  مر 

ي ددتطيع أن ميشددي ف ددقط  لينددا  فأخددذنا عددفيمة مددن حجددارع  فكددان ق

فربطناها  ل  بطنأل ث  شددناها  ل  عدلبأل فمشد  معندا  فجئندا حيدًا مدن       

ن املبطن كنت أح ب املرجلال حتمال»املعرل فليَّف نا فمش  معنا ث  قال: 

 .(4)«فإذا املبطن حيمل املرجلال

                                              
   مر  بن سراقة بن اصعتمر املقرشي  املعدد ي  مدن رهدط  مدر بدن اخلطدال   أخد   بدد اب بدن سدراقة           ( 1)

 (.7/109(  اإلعابة )8/306. اقستعال)   ت يف يف خالفة  ثمان شهد بدرًا  اصشاهد كلها مع املنيب 

ه  أخ  سهيل  اصتقد   أخد  سدهل  هد  اصعر فد ن بدبين بيلداء  ذكدر ابدن إسدماق أندأل            –عف ان بن بيلاء ( 2)

شهد بدرًا  قتل بها شهيدًا  قال ابدن حبدان: تد يف سدنة ثالثدال   قدال أبد  نعدي : تد يف يف طدا  ن  مد اس   ق            

 (.5/154(  اإلعابة )5/138)(  اقستيعال 3/1504مرج، مل احد من تلك ا،ق ال. انظر: معرفة امللمابة )

 .(7تقد  خترزأل برق  )( 3)

هدد  1413أخرجأل احلارث بن أبي أسامة كما يف بغية املباحث  مركز خدمة امل نة  اصدينة  املطبعدة ا، ىل   ( 4)

[ قال: حدثنا يعق ل بن لمد املزهري ثنا لمد بن فلي، ثندا أبد  عداحل مد ىل  بدد اب بدن       1115( ح ]2/997)

 .... احلديث بعثنا رس ل اب »ي ربيعة  ن  بد اب بن  امر بن ربيعة  ن أبيأل قال:  يا  بن أب

[ قال: حددثنا أبد  بكدر بدن     5037( ح ]4/4004هد )1419 أخرجأل أب  نعي  يف معرفة امللمابة  املطبعة ا، ىل    

 بن أبي أسامة بأل. خالد  ن احلارث

فيأل: ضعفأل أمحد  أبد  زر دة  غريهمدا   قدال ابدن       يف سند احلديث ضعف  يعق ل بن لمد املزهري صتلف

=
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  جاء ذكر عف ان بن بيلاء يف حديث ابن  باس اآلتي:

بعددث عددف ان بددن  أن املددنيب » ددن ابددن  بدداس رضددي اب  نهمددا  – 10

بيلدداء يف سددرّية  بددد اب بددن جمددأ قببددل ا،بدد اء فغنمدد ا   فدديه  نزملددت       

 .(2) "(1)ڦ  ڦ  ڦ    ڦ+

بن جمأ أيلدًا يف حدديث ابدن  بداس      جاءت ت مية أعمال  بد اب 

  ابن م ع د رضي اب  نهما اآلتي:

فقددد ر ى امل  دددِّي  يف تف ددريه  ددن ابددن  بدداس  ابددن م ددع د     – 11-12

بعث سرّية كان ا سبعة نفر  ليه   بد  أن رس ل اب رضي اب  نهما: 

 بن ياسر   أب  حذيفة بن  تبة   سعد بن أبي(3) مار اب بن جمأ   فيه 

=
                                               

معال: عد ق ملكن ق يباملي  من حدث    ثقأل احلاك    قال ابن حجر: عد ق كدثري املد ه   املر ايدة  دن     

(  3/307(.  لمد بن فلي، عدد ق يهد  كمدا يف املتقريدب )    4/128(  املتقريب )11/396امللعفاء. املتهذيب )

كددن يشددهد مللمددديث مرسددل املزهددري امل ددابق   املقلددة املدد اردع يف      أبدد  عدداحل مل أقددف ملددأل  لدد  تر ددة  مل   

احلددديث اددا حلددل ملعمددر  بددن سددراقة تدددل  لدد  زيددادع املت ثددق مددن مشدداركتأل يف امل ددرّية  فاحلددديث ح ددن      

 بشاهده اصشار إمليأل ق سيما  ه  من أحاديث اصغازي امليت مل تشتمل  ل  أحكا .  اب أ ل .

 .217املبقرع: ( 1)

( قال: أخربنا لمد بدن إبدراهي  بدن مدر ان   لدي بدن       3825( ح ]3/1504نعي  يف معرفة امللمابة )أخرجأل أب  ( 2)

يعق ل بن أبي املعقب املدمشقيان فيما كتب إملّي قاق: ثنا أب   بد اصلك أمحد بن إبراهي  املقرشدي ثندا لمدد    

 فذكره.بن  ائذ ثنا لمد بن شعيب بن شاب ر  ن  ثمان بن  طاء  ن أبيأل  ن  كرمة  نأل 

(  2/443 سند احلديث ضعيف   ثمان بن  طاء ه  ابن أبي م ل  اخلراسداني ضدعيف كمدا يف املتقريدب )     

(   مل 3/16 أبدد ه  طدداء بددن أبددي م ددل  اخلراسدداني عددد ق يهدد  كددثريًا  يرسددل  يدددملس كمددا يف املتقريددب )   

 يلرح هنا بامل ماع.

صدز    كدان هد   أبد ه  أمدأل مدن امل دابقال إىل        أبد  امليقظدان  حليدف بدين        مار بن ياسر بن  امر املعن دي ( 3)

   قدد  «عربًا بل ياسر فإن م  دك  اجلندة » يق ل:  اإلسال   الن  ذَّب ا يف اب   كان مير   ليه  املنيب 

 كتدب إملديه  أندأل مدن املنجبداء         بدرًا  اصشاهد كلها   استعملأل  مر  لد  املك فدة   شهد  مار مع املنيب 

   دزاه ابدن حجدر رمحدأل اب إىل املرتمدذي      «إن  مارًا ملد  إمياندًا إىل مشاشدأل   »أل قال: أن  ر ى  لي  ن املنيب 

 ابن ماجة  قال: سنده ح ن. قتل  مار يف  قعة عفال سنة سبع  ثالثدال  ملدأل ثدالث  ت دع ن سدنة. اقسدتيعال       

 (.7/64(  اإلعابة )8/224)
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بن ُفهريع    اقدد بدن    (1) قاص    تبة بن غز ان  سهيل بن بيلاء    امر

 . (2) « بد اب املريب  ي حليف  مر بن اخلطال...

فقد أفاد هذا اجلزء أنه  كان ا سبعًة  أمريه  املثامن  ف داملف مرسدل   

ث  خاملفأل يف ت مية بعض رجال امل رّية  فقد أسدقط ذكدر      ر ع يف املعدد

 خاملد بن املبكري   امر بن ربيعدة   زاد ذكدر  مدار     كاشة بن للن  

 بن ياسر   امر بن فهريع.

: خرجنا مدع  قال  ر ى امل اقدي ب نده  ن سعد بن أبي  قاص  – 13

فأرسلنا  –  يناحية معدن بين سل – (3) بد اب بن جمأ حت  نزملنا ُبمران

 .(4) «أبا رنا   كنا اثين  شر رجاًل كل اثنال يعتقبان بعريًا...

                                              
إىل اإلسال    كان الن  ّذل يف اب  رفيق  امر بن فهريع املتيمي م ىل أبي بكر امللديق  أحد امل ابقال ( 1)

بدرًا  أحدًا  استشهد ي   بئر مع نة  هد  ابدن أربعدال سدنة.       أبي بكر يف ا جرع   شهد مع املنيب  املنيب 

 (.5/293(  اإلعابة )5/299اقستيعال )

 (.5تقد  املكال   ل  سنده مع احلديث رق  )( 2)

ناحية املُفرع   حك   ن امل اقدي أن بال املفرع  بال اصدينة نانيَة ُبدُرد.  قال ياق ت: م ضع ب –حبران: باملل  ( 3)

حتد  إذا كدان اعددن فد ق     »(. قلدت:  سديأتي يف مرسدل  در ع مدن طريدق ابدن إسدماق:         1/341معج  املبلدان )

 .103ص « أضلَّ سعد بن أبي  قاص   تبة بن غز ان بعريًا  ما« حبران»املفرع يقال ملأل 

قددال: حدددثين أبدد  بكددر بددن إمسا يددل بددن لمددد  ددن أبيددأل قددال: قددال سددعد بددن أبددي  قاص...فددذكره. اصغددازي      ( 4)

(1/16.) 

 سددنده ضددعيف  أبدد  بكددر بددن إمسا يددل ذكددره أبدد  أمحددد احلدداك  يف املكندد   مكتبددة املغربدداء  املطبعددة     

بن لمد بن سعد بن أبي  قداص   (  مل يذكر فيأل جرحًا  ق تعدياًل   أب ه إمسا يل2/265هد )1414ا، ىل  

(  ملكن اإلسناد منقطع؛ ،نأل مل يلق جده سعد بن أبي  قداص؛ ،ن م ملدده   1/139ثقة حجة كما يف املتقريب )

(   فاع جده سعد كانت يف مخدس  مخ دال  لد  اصشده ر     330–1/329كان بعد امل تال كما يف املتقريب )

اقدي   قال  نأل املذهيب يف اصيزان  دار اصعرفة  املطبعدة  (  ث  إن اخلرب من ر اية امل 2/19كما يف املتقريب )

( قال  ندأل:  اسدتقر اإل داع  لد   هدن      666 (: من أ  ية املعل   ل  ضعفأل   يف )ص3/662هد )1382ا، ىل  

 امل اقدي.اهد

يعدين يف احلدديث.  قدال يف     «مدرت ك »( مدرت ك مدع سدعة  لمأل.اهدد . ق ملدأل:      3/296 قال ابن حجر يف املتقريدب )  

=
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 مل ي ّ  امل اقدي يف هذه املر اية أحدًا من أعمال  بد اب بدن جمدأ   

غددري سددعد بددن أبددي  قدداص  عدداحبأل  تبددة بددن غددز ان   ملددأل ر ايددة أخددرى  ددن   

 اصقداد ذكر فيها أنأل كان يف سرّية  بد اب بن جمأ إىل خنلة:

أسددرت   (1)أنددا»فقددد ر ى امل اقدددي ب ددنده  ددن اصقددداد أنددأل قددال:        – 14

فأراد أمدري امل درّية ضدرَل  نقدأل  فقلدت: د دأل حتد           ي اناحلك  بن ك

 .»...(2)نقد   ل  رس ل اب 

 هذه املر اية ضعيفة  فقد تفرد بها امل اقدي   قد اشرتط احلافظ ابدن  

حجر ملقب ل ر ايتأل يف اصغازي  دد  اص املفدة  هد  هندا قدد خداملف.  قدد مّسد          

سدبق يف ر ايدة ابدن     امل اقدي يف مغازيأل أعمال  بد اب بن جمدأ اثدل مدا   

إسددماق صرسددل  ددر ع  غددري سددهيل بددن بيلدداء فلدد  يددذكره فدديه    كددان        

 يقددال: كددان ا ثالثددة     دددده  نانيددة. ثدد  قددال:  يقددال: كددان ا اثددين  شددر   

=
                                               

(:  امل اقددددي إذا مل  ددداملف ا،خبدددار   2/291تل ددديا احلدددبري  املطبعدددة ا، ىل  حتقيدددق د. لمدددد املثددداني )    امل

 امللميمة  ق غريه من أهل اصغازي فه  مقب ل  ند أعمابنا.اهد

 كان من امل ابقال إىل اإلسال   فعدن ابدن م دع د      املقائل ه  اصقداد   ه  ابن  مر  بن ثعلبة ا مداني ( 1)

 ان أ ل من أ هر إسالمأل سبعة   ذكدره فديه    هد  أ ل مدن ركدب فرسدًا يف سدبيل اب   شدهد         قال: ك

    كدان مدن فلدالء امللدمابة  خيداره     دن يزيدد أن رسد ل اب         بدرًا  اصشاهد كلها مع رس ل اب 

    دزاه ابدن   «نإن اب  ز  جل أمرني حبب أربعة  أخربندي أندأل حيدبه :  لدّي  اصقدداد   أبد  ذر   سدلما       »قال: 

حجددر مللرتمددذي  ابددن ماجددة  قددال: سددنده ح ددن. تدد يف سددنة ثددالث  ثالثددال  هدد  ابددن سددبعال سددنة. اقسددتيعال        

 (.274–9/273اإلعابة ) .(10/262)

(: حدثين  لي بن يزيد بدن  بدد اب بدن  هدب بدن زمعدة ا،سددي        1/15  )1964قال امل اقدي  يف مغازيأل  طبعة ( 2)

ا كرميدة ابندة اصقدداد  دن اصقدداد بدن  مدر .. فدذكره   سدند احلدديث ضدعيف              ن أبيأل  دن  متدأل  دن أمهد    

(: ثقددة  ملكددن املرا يددة  نهددا ابنتهددا  امسهددا قريبددة    4/431كرميددة بنددت اصقددداد قددال ابددن حجددر يف املتقريددب )   

يدأل  (: مقب ملة  يعين مع اصتابعة   هنا مل تتدابع    لدي بدن يزيدد يدر ي  دن أب      4/430ا،سدية  قال يف املتقريب )

 مل أ رفهمددا  ثدد  إنددأل مددن ر ايددة امل اقدددي  هدد  ضددعيف كمددا سددبق   سددبق أيلددًا حكايددة قدد ل ابددن حجددر إن  

 أعمابأل يقبل نأل يف اصغازي إذا مل  املف  هنا قد خاملف.
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م ببببد عبببببد ا  بببببن  - 4

 سببب    صببباب  لة خنلبب  

 

  شر   املثابت  ندنا نانية.اهد

قلت: باملن بة مللمقداد مل يرد ذكره إق يف تلك املر اية  ند امل اقددي ثد    

ية املذين ذكره  يف مغازيدأل  قدال: إن ذملدك املعددد هد       ه  مل ي مأل مع املثمان

املثابددت  نددده  فددإذا مل يثبددت  نددده ذكددر اصقددداد فهدد  أدرى اددا ر ى  أمددا      

سهيل بن بيلاء فقد جداء ذكدره يف مرسدل  در ع بدن املدزبري  هد  مدن أشدهر          

املر ايات امل اردع يف سرية خنلة فال يلره  دد  ذكدر امل اقددي ملدأل   جداء يف      

 مدر  بدن سدراقة  عدف ان بدن بيلداء   قدد  افقدأل يف          مرسل املزهري ذكدر 

 إن كدان فيدأل ضدعف ملكندأل       ذكر  مر  بن سراقة حديث  امر بن ربيعة

عاحل ملال تبار.   افدق مرسدل املزهدريِّ يف ذكدر عدف ان بدن بيلداء حدديث         

ابن  باس  ند أبي نعدي    يف سدنده ضدعف ملكندأل جيدد يف املشد اهد.  بنداء        

راقة  عف ان بن بيلاء بأعمال  بدد اب   ل  ما سبق فيلتمق  مر  بن س

يف حديث ابن  باس  ابن م ع د  ند  ًابن جمأ يف سرّية خنلة   جاء أيل

امل دي ذبكُر  مار بن ياسر   امر ين فهريع   احلديث ح ن كمدا سدبق    

بأعمال  بد اب بن جمأ فيك ن  دده  اثدين   فيمكن إحلاقهما أيلًا

   ابددن (2) ابددن املقددي   (1)أل ابددن سددعد  شددر رجدداًل   هدد  املعدددد املددذي جددز  بدد    

 .   ه  م افق صا يف ر اية امل اقدي امل ابقة.  اب أ ل (3)حجر

جددداء يف مرسدددل  دددر ع بدددن املدددزبري 

 بدددد اب بددددن   بعدددث رسددد ل اب   »

جمأ مقفلأل من بدر ا، ىل...  كتب 

                                              
 (.11-2/10هد )1388املطبقات املكربى  طبعة دار عادر  بري ت  ( 1)

  ط.(  املطبعة املثانية  بتمقيق ا،رنؤ3/150زاد اصعاد )( 2)

 (.1/155فت، املباري )( 3)
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ملأل كتابًا   أمره أق ينظر فيأل حت  ي ري يد مال ثد  ينظدر فيدأل فيملدي صدا       

ق ي ددتكره مددن أعددمابأل أحدددًا... فلمددا سددار  بددد اب يدد مال فددت،   أمددره   

إذا نظرت يف كتابي هذا ف ر حتد  تندزل   »املكتال  نظر فيأل  فإذا فيأل: 

فلمدا  «. خنلة بال مكة  املطائف فرتعد بها قريشدًا  تعلد  ملندا مدن أخبداره      

نظر  بد اب يف املكتال قال: مسعًا  طا ة  ث  قال ،عمابأل: قد أمرندي  

أن أملي إىل خنلة أرعد بها قريشًا حتد  بتيدأل مدنه  خبدرب       اب  رس ل

 قدد نهدداني أن أسدتكره أحدددًا مدنك   فمددن كدان مددنك  يريدد املشددهادع      

 يرغب فيها فلينطلق  من كره ذملك فلريجع  فأما أنا فماض  ،مدر رسد ل   

  فمل   مل  معدأل أعدمابأل مل يت لدف مدنه  أحدد   سدلك  لد         اب 

  يقال ملأل: ُبمران أضّل سعد (2)رع  ف ق املف(1)ان َاْعدبناحلجاز حت  إذا ك

بن أبي  قاص   تبة بدن غدز ان بعدريًا  مدا كاندا يعتقباندأل فت لفدا  ندأل يف         

 .(3) «طلبأل   مل   بد اب بن جمأ  بقية أعمابأل حت  نزل بن لة...

 كتدب قبدن   » يف حدديث ابدن  بداس  ابدن م دع د رضدي اب  نهمدا :        

  فلما نزل بطن ملل فت، (4)ره أق يقرأه حت  ينزل بطن َمللجمأ كتابًا  أم

  فقدال ،عدمابأل: مدن كدان     «أن سر حت  تنزل بطدن خنلدة  »املكتال فإذا: 

ف دار   ختلدف    يريد اص ت فليمض  ملي ص فإني ماض ،مدر رسد ل اب   

                                              
(: قددد أعددب، امليد   مدينددًة بعددد أن  8/193هدد ) 1402قدال عدداحب معددامل احلجداز  دار مكددة  املطبعددة ا، ىل    ( 1)

 اهد.«اصهد»قست راج املذهب منأل  ث  اختلر إىل « مهد املذهب»ُ دِّل امسأل إىل 

 (7/41) . معامل احلجاز«املفرع:  اد من أ دية احلجاز  أغناها  ي ناب( 2)

 .(1سبق خترزأل برق  )( 3)

ه  منزل  ل  طريق اصدينة إىل مكة  ل  نانيدة   شدرين مدياًل  دن اصديندة  قاملدأل        –باملتمريك  قمال  –ملل ( 4)

مي   قمان:  ادق من أ دية اصديندة يطدؤه املطريدق إىل مكدة      –ابن امل كيت   قال عاحب معامل احلجاز: ملل 

 (8/260(. معج  معامل احلجاز )5/194  املبلدان )( كياًل. انظر: معج41 ل  )
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 ال قبببببببببببببا  عببببببببببببببد ا - 5

 ببببببن سبببببب    صبببببباب  ب بببببد   

 قببببببببب     مبببببببببا دار ب ببببببببب     

 

 نأل سعد   تبة أضلبا راحلة  ما فأقاما يطلبانها   سار ه   أعمابأل حت  

 .(1) «لة...نزل بطن خن

خرجنددا مدع  بدد اب بدن جمددأ    »:  يف حدديث سدعد بدن أبدي  قداص      

فأرسلنا أبا رنا  كنا  – حبران ناحية معدن بين سلي   –حت  ننزل ُبمران 

كل اثنال يتعاقبان بعريًا  فكنت زميل  تبة بدن غدز ان     اثين  شر رجاًل

ل  أعمابنا   كان املبعري ملأل  فللَّ بعرينا  أقمنا  ليأل ي مال نبغيأل   م

 خرجنددا يف بثدداره  فأخطأندداه   فقدددم ا اصدينددة قبلنددا بأيددا    مل نشددهد  

 ه  يظن ن أنا قد ُأعببنا   ملقد أعابنا يف  خنلة  فقدمنا  ل  رس ل اب 

 بددال اصليمددة  بددال اصدينددة سددتة  (2)سددفرنا جما ددة  ملقددد خرجنددا مددن اُصليمددة

ن سدلي   بدال اصديندة. قدال: ملقدد      بدال معدد   – بينهدا  بدال اصعددن مليلدة      (3)ُبرد

حت  قدمنا اصدينة. قال: قال: يا أبا  (4)خرجنا من اصليمة ن بة  ما معنا َذ اق

إسماق  ك  كان بال ذملدك  بدال اصديندة؟ قدال: ثدالث  كندا إذا ُبلدغ مندا         

 .(6) « شربنا  ليأل اصاء حت  قدمنا اصدينة... (5)أكلنا املعبلاه

: جددددددداء يف مرسدددددددل  دددددددر ع

 بدددد اب بدددن جمدددأ    ملددد »

 بقية أعمابأل حت  ندزل خنلدة    

فمددرت  ددرُي قددريأ حتمددل زبيبددًا 

                                              
 (.5(  سبق خترزأل برق  )3/250انظر: املبداية  املنهاية قبن كثري )( 1)

 ادق من ر افد املقاحة يأتي من املشرق من جبال     )قدس(  فيأل زرا ة حديثة. معجد    –باملتلغري  –اُصليمة ( 2)

 .(8/264معامل احلجاز )

 يد يعادل اثين  شر مياًل. املرب  «بريد» ع ( 3)

 (: ما ذقت ذ اقًا: أي شيئاً.اهد4/1479هد )1376شيء  قال يف امللماح  حتقيق املعطار  املطبعة ا، ىل   :أي –باملفت، ( 4)

 (.6/2240امللماح ) .املعلاه: كل شجر يعُظ   ملأل ش ك( 5)

 (.13(  سبق املكال   ليأل برق  )17-1/16انظر: مغازي امل اقدي )( 6)
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فيها منه :  مر  بدن احللدرمي    ثمدان       أدمًا  جتارع من جتارع قريأ

بددن  بددد اب بددن اصغددريع   أخدد ه ن فددل بددن  بددد اب بددن اصغددريع اص ز ميددان   

املقد   هداب ه     احلك  بن كي ان م ىل بين هاش  بن اصغريع. فلما ربهد   

فلمدا     قد نزمل ا قريبًا منه   فأشر   كاشة بن للن  قد حلق رأسأل

رأ ه أمن ا  قامل ا: ُ مَّار ق بأس  لينا منه .  تشا ر املق   فيه   ذملك يف بخر 

ي   من رجب  فقال املق  :  اب ملئن تركت  املق   هذه املليلة مَلَيدُخُلنَّ احلر  

قتلتم ه  مَلَتقُتُلنَّه  يف املشهر احلرا   فرتدد املق    فَلَيمَتنبُعنَّ بأل منك    ملئن

 هاب ا اإلقددا   لديه   ثد  شدجع ا أنف ده   لديه   أ عد ا  لد  قتدل مدن           

قدر ا  ليأل منه    أخذ ما معه   فرم   اقد بن  بد اب املتميمي  مدر   

بن احللرمي ب ه  فقتلدأل   استأسدر  ثمدان بدن  بدد اب   احلكد  بدن        

 .(1) «املق َ  ن فُل بن  بد اب فأ جزه ... كي ان   أفلَت

 هددذا سددياق ر ايددة ابددن هشددا   ددن زيدداد بددن  بددد اب املبكددائي  ددن ابددن  

إسماق  دن املزهدري  يزيدد بدن ر مدان  دن  در ع.  قدد ر ى اخلدرب يد نس بدن            

بكددري  ددن ابددن إسددماق  ددن يزيددد بددن ر مددان  ددن  ددر ع    قددع يف ر ايتددأل          

 يف اس  امللمابي املذي حلق رأسأل   اختال  يف ت مية بعض أعمال املعري

 مر    به فمّر   مل  املق   حت  نزمل ا خنلة» خرج  ليه . فقد جاء فيها: 

بن احللرمي  احلك  بن كي ان    ثمان  اصغريع ابنا  بدد اب  معهد    

أد   زبيب  فلما ربه  املق   أشر      اقد  :جتارع قدم ا بها من املطائف

فلمددا رأ ه حليقددًا قددامل ا: ُ مَّددار ملدديس    أسددألبددن  بددد اب  كددان قددد حلددق ر 

   هد   - أعدمال رسد ل اب    – ائتمر املق   به     ليك  منه  بأس

ه  يف املشددهر نبخددر يدد   مددن رجددب  فقددامل ا: ملددئن قتلتمدد ه  إنكدد  ملتقتلدد      

                                              
 (.1ق خترزأل برق  )سب( 1)
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احلددرا    ملددئن تركتمدد ه  مَليدددخُلنَّ يف هددذه املليلددة مكددة احلددر  فَليمتددنُعنَّ  

له   فرم   اقد بن  بد اب املتميمدي  مدر    منك   فأ ع املق    ل  قت

بددن احللددرمي ب دده  فقتلددأل   استأسددر  ثمددان بددن  بددد اب  حكدد  بددن      

 .(1)«كي ان   هرل اصغريع فأ جزه ...

فقددد جدداء يف هددذه املر ايددة أن يف املنفددر املددذين كددان ا مددع املعددري:  ثمددان    

ائي  دن ابدن   اب  بينمدا يف ر ايدة زيداد بدن  بدد اب املبكد        اصغريع ابدين  بدد  

اب بدن اصغدريع  أخد ه ن فدل بدن  بدد اب بدن         إسماق امل ابقة:  ثمان بن  بد

 جاء يف ر اية ي نس بن بكري هدذه أن املدذي حلدق رأسدأل  خدرج  لد        «. اصغريع

املقدد   هدد   اقددد بددن  بددد اب   أن املددذي أفلددت مددن اص ددلمال  أ جددزه  هدد    

املبكدائي امل دابقة أن املدذي حلدق      اصغريع. بينما جاء يف ر اية زياد بن  بد اب

رأسأل  خرج  ل  اصشركال هد   كاشدة بدن للدن   أن املدذي أفلدت مدن        

اص ددلمال  أ جددزه  هدد  ن فددل بددن  بددد اب   ق شددك أن املددراج، يف املثالثددة   

اص اضع امل ابقة ما جاء يف ر اية زياد بن  بدد اب املبكدائي؛ ،ندأل أثبدت مدن      

(: عدد ق ثبدت يف اصغدازي     1/426)ي نس بدن بكدري  فقدد جداء يف املتقريدب     

( يف بيان حال يد نس  4/138بينما جاء يف املتقريب )   هذا من أخبار اصغازي

بن بكري: أنأل عد ق  ط   فيك ن ما سبق من خطئأل اصشار إمليدأل   اب  

 أ ل . 

 بال قريأ  هدد قبدل     قد جاء يف مرسل جماهد أنأل كان بال املنيب 

 هذه امل رّية:

ڦ  +ابن جريدر ب دنده  دن جماهدد يف ق ملدأل تعداىل       فقد ر ى  – 15

يف  : إن رجاًل من بين ني  أرسلأل املنيب   قال(2) " ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ

                                              
 (.2سبق خترزأل برق  )( 1)

 .217املبقرع: ( 2)
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عببةدع عبببد ا  بببن سببب      - 6

  صباب   ما ت تع على سب  ت     

  نببل ا القبب ال بال ة بب    عبب     

 

سدريَّة  فمدرَّ بدابن احللدرمي حيمدل مخدرًا مدن املطدائف إىل مكدة  فرمدداه          

ب ه  فقتلأل يف بخر ي   من  ادى  أ ل ي   من رجدب  فقاملدت قدريأ: يف    

  ڄڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    + :د  فأنزل اب املشهر احلرا   ملنا  ه

  عددد  ددن اص ددجد احلددرا    " چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

  " ڈ+ مدددن قتدددل ابدددن احللدددرمي      ڈ " ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ+
 .(1)«هذا كلأل من املكفر باب   بادع ا، ثان أكرب

 ؛ بددال قددريأ غددري ثابددت    املعهددد اصددذك ر يف هددذا اخلددرب بددال املددنيب    

 مللعف اخلرب  فه  مرسل  سنده ضعيف.

جاء يف مرسل  ر ع بن 

 استاق ا املعري فقدم ا »املزبري 

فقال  بها  ل  رس ل اب 

 اب ما أمرتك  بقتال »  : 

  فأ قف «يف املشهر احلرا 

ا،سريين  املعري فل  يأخذ منها شيئًا. فلما قال    رس ل اب  رس ل اب 

  ن ا أن قد هلك ا   نَّفه  إخ انه  من ما قال أسقط يف أيديه    

اص لمال.  قاملت قريأ حال بلغه  أمر هؤقء: قد سفك لمد املد  يف 

املشهر احلرا    أخذ فيأل اصال   أسر فيأل املرجال   استمل املشهر 

                                              
( قال: حدثين لمد بن  مر  قال: حدثنا أب   اع   ن  ي د  بدن أبدي    4/309أخرجأل ابن جرير يف تف ريه )( 1)

الي،  ن جماهد فذكره   ر اتأل ثقات غري لمد بدن  مدر   هد  ابدن  بداد بدن جبلدة  حكد  ابدن حجدر يف           

(: 9/83( ت ثيقأل  ن أبي دا د    ن ابن حبان أنأل قال: يغرل   املف.  يف ثقدات ابدن حبدان )   9/373املتهذيب )

(: عدد ق. ملكدن مدا ذكدره ابدن حبدان جدرح مف َّدر يقدد           3/221يغرل   ط    قال ابن حجر يف املتقريدب ) 

حلددديث . فا لدد  املتعددديل ق سدديما  قددد أغددرل يف هددذا احلددديث بددذكر املعهددد بددال قددريأ  بددال رسدد ل اب  

  اب أ ل . .،ن جماهدًا مل يذكر من حدثأل من امللمابة ؛ ه  كذملك مرسل  ضعيف حلال هذا املرا ي
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ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ+يف ذملك:  احلرا   فأنزل اب 

ڍ  ڌ  ڌ     چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃڃ  ڃ

يق ل: املكفر باب أكرب من املقتل   (1) " ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڎ

املعري  فدى ا،سريين  فقال اص لم ن: يا  فلما نزل ذملك أخذ رس ل اب 

ے  +فيها:  اب  أتطمع ملنا أن تك ن ملنا غز ع؟ فأنزل اب  رس ل

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

 .(3)إىل بخر اآلية (2)"ۈ

 جاء يف مرسل  ر ع من  جأل بخر ب ياق أط ل من هذا ذكر فيأل طعن 

قددريأ  لدد  اص ددلمال ب ددبب عددنيع أعددمال امل ددرّية  إرسددا ا  فدددًا صفدداداع   

 أقبدل  بدد اب بدن جمدأ  أعدمابأل بداملعري       »ا،سريين   هذا نا املر اية: 

اصدينة   قد ذكر بعض بل  بدد    ا،سريين حت  قدم ا  ل  رس ل اب 

  الدا غنمدت    ب بن جمأ أن  بد اب قدال ،عدمابأل: إن ملرسد ل اب    ا

اخُلمس   ذملك قبل أن يفرض اب تعاىل اخلمس من اصغامن  فعزل ملرس ل 

مخس املعري   ق   سائرها بدال أعدمابأل  قدال ابدن إسدماق: فلمدا        اب 

«  ما أمرتك  بقتال يف املشهر احلرا»اصدينة قال:  قدم ا  ل  رس ل اب 

ف قف املعري  ا،سريين  أب  أن يأخذ من ذملك شيئًا  فلما قدال ذملدك رسد ل    

ُسقط يف أيدي املق     ن ا أنه  قد هلك ا    نفه  إخد انه  مدن    اب 

اص لمال فيما عنع ا   قاملت قريأ: قدد اسدتمل لمدد  أعدمابأل املشدهر      

  احلرا   سدفك ا فيدأل املدد    أخدذ ا فيدأل ا،مد ال   أسدر ا فيدأل املرجدال         

: إمنا أعداب ا مدا   -الن كان اكة  –فقال من َيُرد   ليه  من اص لمال 

                                              
 .217املبقرع: ( 1)

 .218املبقرع: ( 2)

 (.2هذا جاء يف ر اية ي نس بن بكري  ن ابن إسماق   سبق خترزها برق  )( 3)
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:  مر  بن أعاب ا يف شعبان   قاملت امليه د َتَفاَءُل بذملك  ل  رس ل اب 

احللرمي قتلأل  اقدد بدن  بدد اب   مدر :  مدرت احلدرل   احللدرمي:        

ليه  فجعل اب ذملك    اب:  قدت احلرل حلرت احلرل    اقد بن  بد

 ق   .

ڦ  ڦ   +:  ل  رس ملأل  فلما أكثر املناس يف ذملك أنزل اب 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ    ڦ    ڄ  ڄ

أي إن كنت  قتلت  يف  (1)" ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

املشهر احلرا  فقد عد ك   ن سبيل اب مع املكفر بأل    ن اص جد 

أهلأل أكرب  ند اب من قتل من قتلت  منه . احلرا    إخراجك  منأل  أنت  

 أي قد كان ا يفتن ن اص ل   ن دينأل  حت   ڑ " ڈ  ژ  ژ  ڑ +

ک  ک    ڑ +  يرد ه إىل املكفر بعد إميانأل  فذملك أكرب  ند اب من املقتل

أي ث  ه  مقيم ن  ل   (2) " ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

  فلما نزل املقربن بهذا أخبث من ذملك  أ ظمأل غري تائبال  ق ناز ال

ا،مر   فّرج اب تعاىل  ن اص لمال ما كان ا فيأل من املشََّفقا  قبض رس ل 

بن  بد اب  احلك   املعري  ا،سريين   بعثت قريأ يف فداء  ثمان اب 

 –: ق نفاديكم هما حت  يقد  عاحبانا بن كي ان  فقال رس ل اب 

فإنا خنشاك   ليهما  فإن  –غز ان  يعين سعد بن أبي  قاص    تبة بن

 تقتل هما نقتل عاحبيك   فقد  سعد   تبة فأفداهما رس ل اب 

منه   فأما احلك  بن كي ان فأسل  فم ن إسالمأل   أقا   ند رس ل 

حت  قتل ي   بئر مع نة شهيدًا   أما  ثمان بن  بد اب فلمق  اب 

 اكة فمات بها كافرًا.

                                              
 .217املبقرع: ( 1)

 .217املبقرع: ( 2)
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اب بن جمأ  أعمابأل ما كان ا فيأل حال نزل  فلما جتلب   ن  بد

املقربن طمع ا يف ا،جر فقامل ا: أنطمع أن تك ن ملنا غز ع نعط  فيها أجر 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  +فيه :  اجملاهدين؟ فأنزل اب 

 . ف ضعه  اب (1) "ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

 .(2)يف ذملك  ل  أ ظ  املرجاء

ع من ر اية شعيب بن أبي محزع  ن املزهري  نأل:  يف مرسل  ر  – 16

بعث سرّية من اص لمال  أّمر  ليه   بد اب بن جمأ  اب  أن رس ل»

ا،سدي  فانطلق ا حت  هبط ا خنلة  ف جد ا بها  مر  بن احللرمي يف 

 ري جتارع قريأ يف ي   بقَي من املشهر احلرا ... فشد ا  ل  ابن احللرمي 

 كان ابن احللرمي أ ل  –ه  فبلغ ذملك كفار قريأ فقتل ه  غنم ا  ري

فركب  فد من قريأ حت  قدم ا  ل   –قتيل بال اص لمال  اصشركال 

ڦ  ڦ  +: اصدينة فقامل ا: أحتل  املشهر احلرا ؟.فأنزل اب  املنيب 

 . (4)اآلية (3)   " چ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ    ڦ    ڄ  ڄ

                                              
 .218املبقرع: ( 1)

 (.1ذا امل ياق جاء يف ر اية زياد بن  بد اب املبكائي  ن ابن إسماق   سبق خترزها برق  )ه( 2)

 .217املبقرع: ( 3)

( قال: أخربني أب  سعيد بن أبي  مر  امللرييف قدال: حددثنا أبد  لمدد     3/17أخرجأل املبيهقي يف دقئل املنب ع )( 4)

ي    قال: حدثنا أب  امليمان أخربني شدعيب بدن أبدي    أمحد بن  بد اب اصزني قال: أخربنا  لي بن لمد بن  

 محزع بأل.

 هذا اإلسناد عمي، إىل  ر ع  فشديخ املبيهقدي هد  لمدد بدن م سد  بدن املفلدل املني داب ري  ثقدة كمدا يف            

(   شي أل ه  أب  لمد اصعقلي اصزني ا در ي  قدال املدذهيب يف املعدرب     2/245هد )1405املعرب  املطبعة ا، ىل  

،ئمة   حكد   دن احلداك  ق ملدأل: إمدا  أهدل زماندأل بدال مددافع    لدي بدن لمدد بدن  ي د                (: أحد ا2/97)

(  قدال يف ن دبتأل: اجلكداني   ملدأل تر دة يف حاشدية ا،ن دال ملل دمعاني         8/477ذكره ابن حبان يف املثقات )

ن هد   ( بال اجلدي   املكدا   جداء  عدفأل فيهدا بأندأل ثقدة مدأم ن   أبد  امليمدا          3/275هد )1400املطبعة املثانية  

(   شعيب بن أبي محزع ثقة من أثبت املناس يف 1/312احلك  بن نافع املبهراني  ثقة ثبت كما يف املتقريب )

 (   هذا من حديثأل  نأل.2/116املزهري كما يف املتقريب )
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ملقدي  »   م ىل ابدن  بداس  ندد ابدن جريدر:       جاء يف مرسل املزهري  مق

اب  مر  بن احللرمي يف أ ل مليلة من رجب  ه  يرى أنأل من  بن  بد  اقد

 ادى فقتلأل   ه  أ ل قتيدل مدن اصشدركال  فعّيدر اصشدرك ن اص دلمال       

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  +فقامل ا: أتقتل ن يف املشهر احلرا   فأنزل اب 

يقدددد ل:    "ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چ    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ

 عددد  ددن اص ددجد    "ڇ  ڇ   +  عددد  ددن سددبيل اب  كفددر بدداب 

 مددن قتددل  مددر  بددن احللددرمي      ڈ " ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ +  احلددرا 

 «.يق ل: املشرك املذي أنت  فيأل أكرب من ذملك أيلًا " ڈ+

فيما بلغنا حير  املقتال يف املشهر احلرا  ث   : كان املنيب قال املزهري

 .(1)«بعد أحل
 فق  امل   ات-7
 والرواية بها.صحة العمل بالمناولة  أـ

 بد اب  بعث رس ل اب »جاء يف مرسل  ر ع بن املزبري رمحأل اب: 

بن جمأ  كتب ملأل كتابًا   أمره أق ينظر فيأل حت  ي ري ي مال ث  ينظر 

 .(2) «فيأل فيملي صا أمره...

 مل باصنا ملة  املر اية بها:أخذ  لماء احلديث من هذا اخلرب عمة املع

بدال مدا يدذكر يف اصنا ملدة  كتدال      »قدال املب داري رمحدأل اب يف عدميمأل:     

 احتىل بعض أهل احلجاز يف اصنا ملدة حبدديث املدنيب     أهل املعل  باملعل  إىل املبلدان...

   :ق تقددرأه حتدد  تبلددغ مكددان كددذا  »حيددث كتددب ،مددري امل ددرّية كتابددًا  قددال

 .»(3)ن قرأه  ل  املناس  أخربه  بأمر املنيب  كذا  فلما بلغ ذملك اصكا

                                              
 (.6تقد  خترزأل برق  )( 1)

 (.1سبق خترزأل يف احلديث رق  )( 2)

 (.1/155عمي، املب اري مع املفت، )( 3)
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:  تدرج    أشار امل هيلي رمحأل اب إىل حدديث  بدد اب بدن جمدأ قدال     

املب اري  ل  هذا احلديث يف املعل  احتجاجًا بأل  ل  عمة املر اية باصنا ملة؛ 

نا ل  بد اب بن جمأ كتابأل ففتمأل بعد يد مال فعمدل    ،ن رس ل اب 

املعامل إذا نا ل املتلميذ كتابًا جاز ملأل أن ير ي  نأل ما   ل  ما فيأل .  كذملك

 قددال احلددافظ بددن حجددر رمحددأل اب تعليقددًا  لدد    .(1)فيددأل...  هدد  فقددأل عددمي،

  جأل املدقملة من هذا احلديث  اهرع فإندأل نا ملدأل املكتدال    عنيع املب اري: 

 أمدددره أن يقدددرأه  لددد  أعدددمابأل مليعلمددد ا ادددا فيدددأل ففيدددأل اصنا ملدددة  معنددد       

 .(2)«اصكاتبة

رمحهمدا اب أن ا،عدل يف اصنا ملدة هد       (4) امل دي طي  (3) ذكر امل  ا ي

حدددديث  بدددد اب بدددن جمدددأ هدددذا   أشدددارا إىل تر دددة املب ددداري  ليدددأل يف  

 عميمأل يف كتال املعل  كما سبق.

  اصنا ملة هي رابع أق ا  حتّمل احلديث  تلقِّيأل  هي ن  ان:

أن اع اإلجازع  ل  اإلطالق  : اصنا ملة اصقر نة باإلجازع  هي أ ل أحدهما

   ا ع ر:

: أن يدفع املشيخ إىل املطاملب أعل مسا أل أ  فر ًا مقاباًل املل رع ا، ىل

بأل  يق ل: هذا مسا ي أ  ر اييت  ن فالن فار ه  دين  أ  أجدزت ملدك ر ايتدأل     

  ين  ث  يبقيأل  نده نليكًا أ  ملين  أل  أ  حن  ذملك.

املشيخ بكتال أ  جزءق مدن حديثدأل   : أن زيء املطاملب إىل املل رع املثانية

فيعرضأل  ليدأل فيتأملدأل املشديخ  هد   دار  متديقظ ثد  يعيدده إمليدأل  يقد ل ملدأل:            

                                              
 (.3/43هد )1390،نف  دار املكتب احلديثة  املر ض ا( 1)

 (.1/155فت، املباري )( 2)

 (.2/463هد )1426فت، اصغيث  طبعة دار اصنهاج  ( 3)

 (.2/44تدريب املرا ي )( 4)
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 .(1)« قفت  ل  ما فيأل فار ه  ين أ  أجزت ملك ر ايتأل  ين

 هدذا  ددرض اصنا ملددة   هدد  غددري  ددرض املقددراءع كمددا قددال ابددن امللددالح  

د املزهددري  ماملددك  املندد  ي   هددذا املندد ع مددن اصنا ملددة كامل ددماع يف املقدد ع  ندد

 حيي  بدن سدعيد ا،نلداري  املشدعيب  غريهد  مدن أئمدة أعدمال احلدديث           

 هدد  قدد ل املثدد ري  ا، زا ددي  ابددن        رأى غريهدد  أنددأل مددنمط  ددن امل ددماع    

اصبددددارك  املشددددافعي  أمحددددد  غريهدددد    اختدددداره احلدددداك   ابددددن امللددددالح 

 .(2) املن  ي

ملأل ر ايتأل  ندأل ثد    : أن ينا ل املشيخ املطاملب كتابأل  زيز املل رع املثاملثة

مي كأل  نده  ق ميكِّنأل منأل   هذه د ن ما سدبق  ملكدن زد ز ملدأل ر ايتدأل      

إذا  فدر باملكتدال أ  ادا هد  مقابدل بدأل  لد   جدأل يثدق ا افقتدأل مدا تنا ملتددأل            

 اإلجازع  ل  ما ه  مقيد يف اإلجازع اجملردع  ن اصنا ملة.

فيقدد ل:  : أن يددأتي املطاملددب إىل املشدديخ بكتددال أ  جددزء  امللدد رع املرابعددة

ر ايتددك فنا ملنيددأل  أجددز ملددي ر ايتددأل. فيجيبددأل إىل ذملددك مددن غددري أن ينظددر فيددأل     

:  هددذا ق زدد ز  ق يلدد،   يتمقددق مددن ر ايتددأل جبميعددأل  قددال ابددن امللددالح  

 .(3) جز  ببطالنأل املن  ي  غريه

: اصنا ملدة اجملدردع  دن اإلجدازع بدأن ينا ملدأل       اصنا ملدة  ياملن ع املثاني مدن ند    

ق ملدأل: هدذا مسدا ي أ  حدديثي. فهدذا املند ع قدد ن دب         املكتال مقتلرًا  لد   

املق ل جب از املر اية بها ملبعض أهل احلدديث   حكداه اخلطيدب  دن طائفدة      

                                              
(  تقريدب املند  ي مدع    147-146انظر:  لد   احلدديث قبدن امللدالح  اصكتبدة املعلميدة  املطبعدة املثانيدة )ص         ( 1)

 (.46-2/44تدريب املرا ي )

(    لد   احلدديث   677هدد )ص  1424انظر: معرفدة  لد   احلدديث مللمداك   دار ابدن حدز   املطبعدة ا، ىل         ( 2)

 (  مطب ع مع تدريب املرا ي.47-2/46(   تقريب املن  ي )148-147قبن امللالح )ص 

 اصلدران امل ابقان.( 3)
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من أهل املعل . ملكن جز  ابن امللدالح   املند  ي   املعراقدي   غريهد  بعدد       

 .  اب أ ل .(1)عمة املر اية بأل

ز املزهدري  فقدد جد ّ  أما أملفا  ا،داء صن حتمل احلديث باصنا ملة اصعتدربع   

   هدد  مقتلدد  قدد ل مددن جعلددها  «أخربنددا» « حدددثنا» ماملددك  غريهمددا إطددالق 

 مسا ًا.

 امللمي، اص تار املذي  ليأل اجلمه ر  إياه اختار أهل قال ابن امللالح: 

 حن همدا مدن   « أخربندا »  « حددثنا »املتمرِّي  امل رع اصنع يف ذملدك مدن إطدالق    

بأن يقيد هذه املعبارات فيق ل:  املعبارات   ختليا ذملك بعبارع تشعر بأل 

أخربنا أ  حدثنا فالن منا ملة   إجازع  أ  أخربنا إجازع  أ  أخربنا منا ملدة   

أ  « أ  أخربنا إذنًا أ  يف إذنأل  أ  فيما أذن ملي فيأل  أ  فيما أطلق ملي ر ايتأل

 .اهد(2)ما أشبأل ذملك من املعبارات

 صحة العمل بالمكاتبة والرواية بها.ب ـ 
بمث امل ابق ذكر املرت ة امليت  قدها املب داري يف كتدال   تقد  يف اص

 حكايتددأل اسددتدقل بعددض أهددل    ًق مللددمة اصنا ملددة  اصكاتبددة قاملعلدد  اسددتد

بن ااب بن جمأ مللمة اصنا ملة   قد  لق  ليأل احلافظ  املعل  حبديث  بد

  جأل املدقملة مدن هدذا احلدديث  داهرع. فإندأل نا ملدأل املكتدال        »حجر بق ملأل: 

يقدددرأه  لددد  أعدددمابأل مليعملددد ا ادددا فيدددأل ففيدددأل اصنا ملدددة  معنددد       أمدددره أن 

 .اهد(3)«اصكاتبة

 ذملددك مددن   فددريى احلددافظ ابددن حجددر يف احلددديث دقملددة  لدد  اصكاتبددة  

                                              
 (.2/98املعلمية  بري ت ) اصلدران امل ابقان   املتبلرع  املتذكرع مللعراقي  طبعة دار املكتب( 1)

 (.151-150 ل   احلديث )ص ( 2)

 (.1/155فت، املباري )( 3)



 115 ـجمع ودراسةـ مرويات سرية نخلة 

 هد  م دب ق إىل ذملدك  فقدد حكد  ا درتاض       «  معن  اصكاتبدة »خالل ق ملأل 

من ا درتض  لد  اجدتجال ثد  تعقبدأل. قدال رمحدأل اب بعدد كالمدأل امل دابق:           

 ؛قبأل بعله  بأن احلجة إمنا  جبت بأل؛ ملعد  ت ه  املتبديل  املتغديري فيدأل   تع

 ملعداملة امللمابة خبال  من بعده . حكاه املبيهقي.

شددرط قيددا  احلجددة باصكاتبددة أن يكدد ن   –املقائددل ابددن حجددر  – أقدد ل 

   حاملأل مؤننًا   اصكت ل إمليدأل يعدر  خدط املشديخ  إىل     املكتال صت مًا

 .اهد(1)فعة ملت ه  املتغيري.  اب أ ل غري ذملك من املشر ط املدا

إق أنددأل عدددر  (2) املكددال  امل ددابق قددد سدداقأل املعدديين رمحددأل اب حبر فددأل 

. ملكددن يهمنددا مددن اإلشددارع إمليددأل أنددأل يتفددق مددع «قلددت» :تعقددب ابددن حجددر بق ملددأل

احلافظ ابن حجر يف اقحتجاج حبديث املبال مللمكاتبة.  تلك املشر ط امليت 

املعديين ق يلددز  اجتما هدا كلددها  فقدد قددال    ذكرهدا ابدن حجددر  تبعدأل  ليهددا    

ثدد  املكتابددة مددن املشدديخ بشدديء مددن مر ّيددأل حددديثًا      »امل دد ا ي رمحددأل اب:  

فأكثر  أ  من تلنيفأل أ  نظمأل   يرسلأل إىل املطاملب مع ثقدة مدؤنن بعدد    

ه  ختمأل احتياطًا؛ مليملدل ا،مدن مدن     شّد  حتريره بنف أل  أ  بثقة معتمد

 .اهد(3) يكن احلامل مؤننًات ه  تغيريه   ذملك شرط إن مل

فامل  ا ي ذكر أن اخلت  شرط إن مل يكن احلامل مؤننًا   مفه مأل 

  د  اشرتاطأل إن كان احلامل مؤننًا.

  اصكاتبة ضربان:

: اصكاتبة اصقر نة باإلجازع   هذا يف امللمة  املق ع كاصنا ملدة  أحدهما

                                              
 اصلدر نف أل.( 1)

 (.2/37هد )1425 مدع املقاري  طبعة دار املفكر  ( 2)

 (.2/497فت، اصغيث )( 3)
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 اصقر نة باإلجازع.

ع  دن اإلجدازع   قدد أجداز املر ايدة بهدا       : اصكاتبة اجملدرد  امللرل املثاني

كددثري مددن اصتقدددمال  اصتددأخرين  حكدداه املقاضددي  يدداض  ددن منلدد ر بددن   

اصعتمدددر  أيددد ل امل ددد تياني  شدددعبة بدددن احلجددداج   استشدددهد ملدددذملك جبمدددع    

 قدد اسدتمر  مدل    املب اري بينهمدا يف بدال  احدد  ثد  قدال املقاضدي  يداض:        

: كتدب إملدّي فدالن  قدال:     امل لف فمن بعده  من اصشايخ باحلدديث بقد     

أخربني فالن   أ عد ا  لد  املعمدل اقتلد  هدذا املتمدديث    دد  ه مدن         

 .اهد(1)اص ند بغري خال  يعر  يف ذملك   ه  م ج د يف ا،سانيد كثري

 قد حك  ابن امللالح  ن ق   منع املر اية بهذا املند ع مدن اإلجدازع  مّسد      

 اصدذهب ا، ل  ث  تعقبدأل بق ملدأل:    منه  اصا ردي من املشافعية يف كتابأل احلا ي 

هدد  امللددمي، اصشدده ر بددال أهددل احلددديث   كددثريًا مددا ت جددد يف م ددانيده      

 ملنفاته  ق   : كتب إملّي فالن  قال حدثنا فالن   اصراد بأل هدذا   ذملدك   

معم ل بأل  نده  معد د يف اص ند اص ع ل   فيأل إشعار ق ي  اعن  اإلجازع  

 .اهد(2)ازع ملفظًا فقد تلمنت اإلجازع معنً فهي  إن مل تقرتن باإلج

أمددا عدديغة املر ايددة  ا،داء باصكاتبددة  فقددد ذكددر ابددن امللددالح أن غددري   

 احد من اجدثال كاملليث بن سدعد   منلد ر بدن اصعتمدر ذهبد ا إىل جد از       

 اص تدار  »ب هدذا اصدذهب بق ملدأل:    يف ذملك  ث  تعقبد « أخربنا»  « حدثنا»إطالق 

  «كتب إملّي فالن  قدال: حددثنا فدالن بكدذا  كدذا     »ق ل من يق ل فيها: 

 هذا ه  امللمي، املالئق اذهب أهل املتمرِّي  املنزاهة   هكذا ملد  قدال:   

 .اهد(3)«   حن  ذملك من املعبارات«كتابة»أ  « أخربني بأل مكاتبة»

                                              
 (.86-84هد )ص 1389اإلصاع  املطبعة ا، ىل  ( 1)

 .(155-154 ل   احلديث )ص ( 2)

 .اصلدر نف أل( 3)
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 حكم قتال المشركين في األشهر الحرم. جـ ـ
أنأل نزل  اب مرسل  ر ع رمحأل  جاء يف حديث جندل بن  بد اب 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ   +: ق ملأل تعاىل يف سرّية  بد اب بن جمأ 

 .(1)اآلية "  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ

قدال ،عدمال سدرّية خنلدة       جداء يف مرسدل  در ع بدن املدزبري أن املدنيب       

  (2)« اب مدا أمدرتك  بقتدال يف املشدهر احلدرا      »حال قتل ا ابن احللرمي: 

  حتددري  املقتددال يف ا،شددهر احلددر   فهددل هددذا      اآليددة  احلددديث يدددقن  لدد   

احلكدد  املددذي دملددت  ليددأل اآليددة  احلددديث بدداق  أ  أنددأل قددد ن ددخ؟  فيمددا يلددي     

 ج ال ذملك:

ر ى املطما ي رمحأل اب يف كتابأل شرح مشكل اآلثدار حدديث جنددل    

  ث  أشار إىل ما يعارضدأل مدن فتدا ى غدري  احدد مدن امل دلف         اب  بن  بد

يف ا،شددهر احلددر   ثدد  أجددال رمحددأل اب: بددأن ذملددك  جبدد از قتددال اصشددركال 

احلك  من  ا اا نزل يف س رع براءع   ث  ساق سنده  ن معا ية بن عاحل 

 + ن  لي بدن أبدي طلمدة  دن ابدن  بداس رضدي اب  نهمدا يف ق ملدأل تعداىل:           
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

أربعدددة أشدددهر  رسددد ل اب مللدددذين  اهدددد ا  حددددَّ اب . قدددال: (3)  " ٺ

ي يم ن حيث شاؤ ا   حّد صن مليس ملأل  هد ان الا ا،شهر احلر  من ي   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ   +املنمدددر إىل ان دددالا اجدددر  مخ دددال مليلدددة.  

ن لخ ا،شهر احلر  أمره أن يلع امل يف افإذا   (4)  "ٴۇ  ۋ  ۋ

                                              
 .(3تقد  احلديث برق )( 1)

 .(2تقد  احلديث برق )( 2)

 .2-1املت بة: ( 3)

 .5املت بة: ( 4)
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املعهددد  فدديمن  اهددد إن مل يدددخل ا يف اإلسددال    نقددض مددا مسِّددي  دد  مددن    

پ  ڀ  ڀ   +  اصيثاق   أذهب اصيقات  أذهب املشرط ا، ل ث  قال:

  ٿٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ+ يعين أهل مكة. (1) "  ٺ  ڀ  ڀ  ٺ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  +  ق ملأل: (2) " ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

نقلت املعه د  قاتل اصشركال حيث  جده   « براءع». فلما نزملت (3) " ڄ  ڄ

«. بدراءع »رعد حت  دخل ا يف اإلسال  فل  يؤ  بأل أحدد بعدد    قعد    كل م

  «براءع»فدل هذا احلديث  ل  أن املعه د كلها انقطعت اا تل نا يف س رع 

  ملنا  ل  قب ل ر اية  لي بن أبي طلمة  ن  . حّل املقتال يف املزمان كلأل

ابن  باس  إن كان مل يلقأل؛ ،نها يف احلقيقة  نأل  ن جماهدد   كرمدة   

بن احل ال املقاضي قال: مسعت احل ال  بن  باس   ملقد حدثين  لي ن ا

بن  بد املرمحن بن فهد يق ل: مسعت أمحد بن حنبل يق ل: الر كتدال  

معا ية بن عاحل  يف املتأ يل مل  رحل رجل إىل ملر فكتبأل ث  انلر  مدا  

 .اهد(4)رأيت رحلتأل ذهبت باطاًل

طلمددة   يف قدد ل  قلددت: معا يددة بددن عدداحل هدد  املددرا ي  ددن  لددي بددن أبددي 

اإلما  أمحد هذا ثناء  ل  معا ية بن عداحل   لد  كتابدأل   يف  لتدأل هدذه      

املر ايددة املدديت سدداقها املطمددا ي  مددن أجلددها استشددهد بكددال  اإلمددا  أمحددد       

 امل ابق.

اق تبددار يف » ر ى احلددافظ أبدد  بكددر احلددازمي رمحددأل اب يف كتابددأل     

سرّية  بدد اب بدن جمدأ    حديث ابن إسماق يف « املناسخ  اصن  ا من اآلثار

                                              
 .7املت بة: ( 1)

 .7املت بة: ( 2)

 .8املت بة: ( 3)

 .(398-12/387شرح مشكل اآلثار )( 4)



 119 ـجمع ودراسةـ مرويات سرية نخلة 

    اب أ ل .(1) إن ع، احلديث فه  من قبيل ن خ امل نة باملكتالث  قال: 

قلت: قد ع، احلديث كما سبق   يشري احلازمي رمحأل اب إىل ن دخ  

 «.براءع»ما يفيده من حتري  املقتال يف ا،شهر احلر  بآية 

 ق ملدأل تعداىل:    ساق اإلما  ابن جرير املطربي رمحأل اب تعاىل  ند تف دري 

: بعددض ا،حاديددث املدد اردع يف سدددرّية    (2) "  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ+

:  قدد اختلدف أهدل     بد اب بن جمأ  جاء فيها ذكر ندز ل اآليدة  ثد  قدال    

هددل  "  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ+املتأ يددل يف ق ملددأل: 

ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې   + :هدد  من دد ا بق ملددأل   

ثدد  ر ى  ددن  طدداء بددن مي ددرع  (4) "ھ  ھ+أل:  بق ملدد (3) "  ېې

ۈ  ٴۇ  ۋ    + ق ملددأل:« بددراءع»أحددل املقتددال يف املشددهر احلددرا  يف أنددأل قددال: 

 «.يق ل: فيهن  يف غريهن (5) " ۅ  ۉ  ۉ  ۅۋ

فيما بلغنا حير   كان املنيب »ث  ر ى ابن جرير  ن املزهري أنأل قال: 

 «.املقتال يف املشهر احلرا  ث  أحّل بعد

ما حيل مللناس أن يغز ا أهل »طاء بن أبي رباح أنأل قال: ث  ر ى  ن  

ث  قال ابن جرير:  املشرك يف املشهر احلرا   ق أن يقاتل ا فيأل  ما ي تمب.

 املل ال يف ذملك ما قاملأل  طاء بن مي رع من أن املنهي  ن قتال اصشركال 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   +يف ا،شهر احلر  من  ا بق ملأل جّل ثناؤه: 

  ۇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ھ   ھ  ھ

                                              
 .(394-393هد )ص 1396اق تبار يف املناسخ  اصن  ا من اآلثار  مكتبة  اطف ا،زهرية  املطبعة ا، ىل  ( 1)

 .217املبقرع: ( 2)

 .36املت بة: ( 3)

 .5املت بة: ( 4)

 .36املت بة: ( 5)
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ۅ  ۉ  ۉ          ۅۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ

ڦ   + إمنا قلنا ذملك ناسخ ملق ملأل تعاىل:  (1) " ې ې    ې  ې

ملتظاهر ا،خبار  ن رس ل  ؛(2) "  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄ

اس أنأل غزا ه ازن حبنال  ثقيفًا باملطائف   أرسل أبا  امر إىل أ ط اب 

حلرل من بها من اصشركال يف بعض ا،شهر احلر    ذملك يف ش ال 

 بعض ذي املقعدع   ه  من ا،شهر احلر   فكان معل مًا بذملك أنأل مل  

. كان املقتال فيهن حرامًا  فيأل معلية كان أبعد املناس  ن فعلأل 

ق تتدافع أن بيعة املرض ان  اب   أخرى: أن  يع أهل املعل  ب بَيرا رس ل

 ؛د ا أعمابأل إمليها ي مئذق   قتال قريأ كانت يف ذي املقعدع   أنأل  ل

،نأل بلغأل أن  ثمان بن  فان قد قتلأل اصشرك ن إْذ أرسلأل إمليه  اا أرسلأل بأل 

 ل  أن يناجز املق   احلرَل  حياربه  حت  رجع  من املرساملة  فبايع 

  قريأ امللل، فكف  ن حربه   ثمان باملرساملة   جرى بال املنيب 

حينئذق  قتا     كان ذملك يف ذي املقعدع   ه  من ا،شهر احلر   فإذا 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    +كان ذملك كذملك فبيِّنو عمة ما قلنا يف ق ملأل: 

 .اهد(3) أنأل من  ا  " ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ

ڦ  ڦ  ڦ     + قال أب  جعفدر املنمداس رمحدأل اب: يف ق ملدأل تعداىل:      

اء  ل  أن هذه اآلية من  خة   أن قتال : أ ع املعلمقال "  ڄڦ    ڄ    ڄ

اصشركال يف ا،شهر احلر  مباح  غري  طاء فإندأل قدال: اآليدة لكمدة ق     

ث  ذكدر املنمداس: أن حجدة هدذا املقد ل مدا        ز ز املقتال يف ا،شهر احلر ...

                                              
 .36املت بة: ( 1)

 .217املبقرع: ( 2)

 (.315-4/299تف ري ابن جرير املطربي )( 3)
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ق يقاتدل يف ا،شدهر احلدر      كان رسد ل اب  »أنأل قال:  ر اه  ن جابر 

ثد  أجدال  نددأل     «إذا حلدر ذملدك أقدا  حتد  ين دلخ     إق أن يغدزى أ  يغدز   فد   

 هذا احلديث ز ز أن يك ن قبل ن خ اآلية   ابدن  بداس  سدعيد    بق ملدأل:  

 اهد(1)«بن اص يب  سليمان بن ي ار  قتادع  ا، زا ي  ل  أن اآلية من  خة

 ذكدددر املقدددرطيب رمحدددأل اب هدددذه اص دددأملة يف م ضدددعال مدددن تف دددريه:    

  (2)"ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ +: فددددذكرها  نددددد تف ددددري ق ملددددأل تعدددداىل

ثد  حكد   دن       ذكر بعدض أدملدته      حك   ن اجلمه ر املق ل بن  ها

. ثدد  ذكددر اص ددأملة  نددد  (3) طدداء بددن أبددي ربدداح أن اآليددة لكمددة  مل يددرج، 

 حك  املقد ل بإباحدة     (4)"ۅۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ + تف ري ق ملأل تعاىل:

 ل بتمددري  املقتددال يف  يددع املشدده ر  ددن  ا ددة مددن امل ددلف   حكدد  املقدد   

  امللدمي، ا، ل؛ ،ن املدنيب   املقتال يف ا،شدهر احلدر   دن  طداء ثد  قدال:       

غدددزا هددد ازن حبدددنال  ثقيفدددًا باملطدددائف  حاعدددره  يف شددد ال  بعدددض ذي      

 .اهد(5)املقعدع

فيهدا مدن املفقدأل     بعد أن ذكر ابن املقي  رمحأل اب غدز ع املطدائف قدال:    

  سداق ا،دملدة  لد  أن    ثد  ج از املقتال يف ا،شهر احلر   ن دخ حتدري  ذملدك...   

 .(6) حلار املطائف كان بعلأل يف شهر ذي املقعدع

أما ابن كدثري رمحدأل اب فقدد ذكدر املقد ملال  يعدًا  ثد   عدف املقد ل          

                                              
 .(123-1/121املناسخ  اصن  ا )( 1)

 .217املبقرع: ( 2)

 .(3/43  )1965تف ري املقرطيب  طبعة إحياء املرتاث  ( 3)

 .36املت بة: ( 4)

 .(8/134اصلدر امل ابق )( 5)

 .(440-3/439زاد اصعاد )( 6)
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 .(1)باملن خ بأنأل ه  اصشه ر

 املظاهر من خالل ما سبق ه  رجمان املق ل بن خ حتري  قتال املكفار 

يف بيعدة املرضد ان    املدنيب  يف ا،شهر احلر  بآية املت بة   اا ثبت مدن  مدل   

يف غز ع احلديبية يف امل نة امل ادسة   حبلاره ،هل املطائف يف ذي املقعدع 

يف امل نة املثامندة   كمدا سدبق يف كدال  اإلمدامال ابدن جريدر املطدربي  ابدن          

املقي    ه  ق ل اجلمه ر كما قال ابن جريدر  املقدرطيب   مل يدذكر أحدد     

حك  اإل اع  لد  ذملدك  مل يعتددَّ     صاملفًا    إق  طاء   حت  إن املنماس

 خبالفأل.  اب أ ل .

والعــدل واصنصــا  مــن  ،البغــي والملــم مــن صــاات أ ــل الكاــردـــ 
 صاات أ ل اصيمان.
 ددر ع بددن املددزبري أن أعددمال سددرّية خنلددة املتقدد ا  ددري       (2)جدداء يف مرسددل 

  - اسدت مل ا  لد  املعدري      قريأ  فقتل ا رجاًل من أعمابها  أسدر ا رجلدال  

   حدال بلدغ قريشدًا اخلدرب      – يعلم ن أن ذملك املي   من املشدهر احلدرا     ه  ق

 أعددمابأل ي ددتمل ن املشددهر    أخددذت تشدديع أن رسدد ل اب   ثددارت ثائرتهددا

متجاهلة ما تق   بأل هي مدن  لد    دد ان  لد  اص دلمال يف املشدهر         احلرا 

بلدد احلدرا    حدال ندادت قدريأ يف تشدهريها باص دلمال        بدل  يف امل   احلرا 

 تشنيعها  ليه  أنزل اب جل ثناؤه  ل  نبيِّأل ما زلي حقيقة ا،مر ملدم بًا  

 باحلك  يف املقلية:

 قاملت قريأ: قدد اسدتمل لمدد    »ففي مرسل  ر ع بن املزبري ما نلأل: 

ا فيدأل   أعمابأل املشهر احلرا   سدفك ا فيدأل املدد    أخدذ ا اصدال   أسدر       

                                              
 .(4/90تف ري ابن كثري )( 1)

 (.1سبق خترزأل برق  ) (2)
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املرجال  فقال من يرد  ليه  من اص لمال اكة: إمنا أعاب ا ما أعاب ا يف 

ڦ  ڦ   +: شعبان  فلما أكثر املناس يف ذملك أنزل اب  ل  رس ملأل 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ    ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ    ڦ    ڄ  ڄ

.أي إن كندددددت  قتلدددددت  يف املشدددددهر  (1) "  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

 ك   ن سبيل اب مع املكفر بدأل   دن اص دجد احلدرا       احلرا  فقد عد

 +  إخددراجك  منددأل  أنددت  أهلددأل أكددرب  نددد اب مددن قتددل مددن قتلددت  مددنه  
أي: قد كان ا يفتن ن اص ل   ن دينأل حت  يرد ه  " ڑ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ک  ک   +إىل املكفددر بعددد إميانددأل  فددذملك أكددرب  نددد اب مددن املقتددل      

أي: ه  مقيم ن  ل  أخبث   " ڳک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

 غري تائبال  ق ناز ال.  ذملك  أ ظمأل

فقد اشتملت هذه اآلية  ل  بيان  شا ق حلقيقة ما حلدل مدن اص دلمال     

 ما كانت  ليأل قريأ من املبغي  املعد ان  ل  اص لمال بلفة م تمرع  ث  

: يق ل ابن املقي  رمحدأل اب  .جاء  قب ذملك احلك  يف املقلية بال املفريقال

 اصقل د أن اب سبمانأل قد حك  بال أ مليائأل  أ دائأل باملعدل  اإلنلا   

 مل يربئ أ ملياءه من ارتكال اإلث  باملقتال يف املشدهر احلدرا  بدل أخدرب أندأل      

كبري   أن ما  ليأل اصشرك ن أكدرب  أ ظد  مدن جمدرد املقتدل يف املشدهر       

ءه كددان ا احلددرا    فهدد  أحددق باملددذ   املعيددب  املعق بددة  ق سدديما أن أ مليددا    

متأ ملال يف قتا    مقلرين ن ع تقلري يغفره اب    يف جنب ما فعل ه من 

 اهد(2)«اب  إيثار ما  ند املت حيد  املطا ات  ا جرع مع رس ملأل 

 هذا املعدل  اإلنلا  مع أهل املكفر منهىل رباني أملز  اب بأل  باده 

                                              
 .217املبقرع: ( 1)

 .(153-3/152زاد اصعاد )( 2)



 124 )31(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  +اصؤمنال  فقال سبمانأل: 

ۆ  ۈ ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓے

يق ل احلافظ ابن كثري  (1)"ۉۉېې  ې ۅۋ ۅ ۋٴۇ

أي ق حيملنك  بغض ق    ل  ترك املعدل »رمحأل اب يف معن  اآلية: 

 +بل استعمل ا املعدل يف كل أحد عديقًا كان أ   د ًا.   ذا قال:   فيه 
ث  أي  دملك  أقرل إىل املتق ى من تركأل    " ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

أي:  سيجازيك   ل  ما  "ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅۋ  ۅ+قال: 

 .اهد(2)« ل  من أفعاملك  إن خريًا ف ريو  إن شرًا فشر 

 هذا املعدل  اإلنلا  قد شهد املتاريخ مللم لمال باقملتزا  بأل مع 

أ دائه  من اصشركال  امليه د  املنلارى  غريه  يف سلمه   حربه   

ما كان  ق يزال ميارسأل أهل املكفر ضد فأين من ذملك املعدل  اإلنلا  

 انتهاء بعلرنا    مر رًا باحلر ل امللليبية  اص لمال ابتداء بقريأ

 +احلاضر  إنأل املظل   املبغي اصالز  ،هل املكفر كما قال اب تعاىل: 
ک  ک  ک       ک   +كما قال سبمانأل:   (3) "ں  ڻ  ڻ  

ٱ  ٻ   +كما قال جل   ال:    (4) " گ  گ  گ  گ  ڳ

 امل اقع املي   خري شاهد  ل  ذملك   (5) "  ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

فال يكاد ميّر ي   إق  ت مع حبرل تشن  ل  اص لمال  أ  قلية تثار 

ضده  حتت ذرائع شت  ق تك ن سائغًة  مقب ملًة إق إذا كان اخلل  ه  

                                              
 .8اصائدع: ( 1)

 .(3/58تف ري ابن كثري )( 2)

 .254املبقرع: ( 3)

 .217املبقرع: ( 4)

 .120املبقرع: ( 5)
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 اإلسال   اص لم ن.

تضـحياتهم فــي  و نصـ  أصــحاب سـريخة نخلــة للـل ولرســولل      ــ ـ   
 سبيل اللل.

ملقددد أ هددرت أحددداث سددرّية خنلددة نلدد،  بددد اب بددن جمددأ  أعددمابأل    

 تلمياته   فاصهمدة املديت أسدندت إملديه       اب  ليه  ب  ملرس ملأل  رض ان

ملرعددد أخبددار قددريأ   « خنلددة»كانددت لف فددة باص دداطر  فقددد  جِّهدد ا إىل   

بدال ُبعدد املش دقَّة     هذا اصكان يقع  ل  طريق مكة إىل املطائف  فقدد  دع   

فهدد  الددر املق افددل   ؛ خطددر املتعددرض مللقتددل أ  ا،سددر؛ ،نددأل مكددان مطددر ق    

 طريق املتَّ اعل بدال املبلددين    بدد اب بدن جمدأ  أعدمابأل هد  مدن أهدل          

   قدد كدان ا   -يف املغاملدب   -مكة معر ف ن ،هل مكة  ،هل املطدائف  

رسددل يدددرك ن ذملددك اخلطددر  فقددد جدداء يف خطددال أمريهدد   دد  كمددا يف م  

   جداء  (1)« فمن كان منك  يريد املشهادع  يرغب فيهدا فلينطلدق...  » ر ع: 

فقدال ،عدمابأل: مدن كدان يريدد اصد ت فلديمض        » يف حديث ابن م دع د  

   مع ذملك كلأل فقدد بثدر ا اصلديَّ يف حتقيدق تلدك اصهمدة املديت        (2) « ملي ص...

ر  بدد  فلمدا نظد  »أنيطت به  ط ا ية د ن إكراه  فقد جاء يف مرسدل  در ع   

اب يف املكتال قال: مسعًا  طا ًة  ث  قال ،عمابأل: قد أمرني رس ل اب 

    أن أملي إىل خنلة فأرعد بها قريشًا حت  بتيأل منه  خبدرب   نهداني أن

أسددتكره أحدددًا مددنك .. فملدد   ملدد  معددأل أعددمابأل فلدد  يت لددف مددنه    

 .(3)«أحد

ك اصهمة فهذا اإلقدا  من أعمال  بد اب بن جمأ  ل  تنفيذ تل

                                              
 .103ص  : مرسل  ر ع بن املزبريظران( 1)

 .103ص  مرسل  ر ع بن املزبريانظر: ( 2)

 .24ص  مرسل  ر ع بن املزبريانظر: ( 3)
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ة باص اطر امض إرادته  دمليل  اض،  ل  عدق إميانه  فاملشاقة اجف 

ۓ   + نلمه  ب  ملرس ملأل   ملقد شهد    ربه  بذملك فقال سبمانأل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ے  ۓ  ۓ   + قال جل   ال  (1) "ۉ   ۉ  ې     ۅۋ  ۅ

ۋ  ۋ    ٴۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

 .(2) "ۅ

 هذه اآلية ا،خريع نزملدت يف أعدمال سدرّية خنلدة  فقدد جداء يف حدديث        

صددا كددان مددن أمددر  بددد اب بددن جمددأ   »أنددأل قددال:  اب  جندددل بددن  بددد

 أعمابأل  أمر ابن احللرمي ما كان قال بعض اص لمال: إن مل يك ن ا 

ے    +  زرًا فليس    أجر  فدأنزل اب :  –أ نأل قال  –أعاب ا يف سفره  

  ٴۇۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

اب بن جمأ  فلما جتل   ن  بد»   يف مرسل  ر ع: (3) "ۋ  ۋ  ۅ  

 أعمابأل ما كان ا فيأل حال نزل املقربن طمع ا يف ا،جر فقامل ا: يا رسد ل  

: اب أنطمع أن يك ن ملنا غز ع نعط  فيها أجر اجملاهدين؟ فأنزل اب 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ے  ۓ  ۓ  ڭ    +

 .(5)«ف ضعه  اب من ذملك  ل  أح ن املرجاء .(4) "ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۈ

فقدد     زك  املقدربن  بدد اب  عدمبأل   »يق ل ا،ستاذ لمد املغزاملي: 

 ت غل ا يف أرض املعد  م افاتق   بأمانة  شجا ة اب  نفَّذ ا أ امر رس ل

                                              
 .8س رع احلشر: ( 1)

 .218س رع املبقرع: ( 2)

 .(3انظر: احلديث رق  )( 3)

 .218املبقرع: ( 4)

 .(1انظر: احلديث رق  )( 5)
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 ملددذملك غددرَي مكددرهال أ  شاسددعًة متعرضددال مللقتددل يف سددبيل اب متطدد  ال

لددرَّج   لدديه   فكيددف ُيجددز ن  لدد  هددذا بدداملتقريع أ  املت  يددف؟ قددال اب 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    +فدددديه : 

.  املقربن يف فعال هدذه امل درّية مل يددع جمداًق     "ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۈ   ۈ

 مللدده ادع مددع اصشددركال اصعتدددين الددا كددان ملددأل أثددره املبعيددد  لدد  اص ددلمال  

 .(1)« خل مه 

                                              
 .(232-231  )ص 1976فقأل امل ريع  دار املكتب احلديثة  املطبعة امل ابعة  ( 1)
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 ثبت المصادر والمراجع
اقسددتيعال يف معرفددة ا،عددمال مللمددافظ أبددي  مددر ابددن  بددد املددرب املنمددري        .1

 هد( مطب ع مع اإلعابة.463)

هد( مطبعة 852اإلعابة يف نييز امللمابة مللمافظ ابن حجر املع قالني )ت  .2

 (هد.39املكليات ا،زهرية ط. ا، ىل )

اآلثار ،بي بكر لمد بدن م سد  احلدازمي    اق تبار يف املناسخ  اصن  ا من  .3

 هد( مكتبة  اطف.584)ت 

اإلصداع إىل معرفددة أعد ل املر ايددة  تقييددد امل دماع مللقاضددي  يداض بددن م سدد       .4

 هد.1389هد(ط. ا، ىل 544امليمليب )ت 

هدد(   287ا، ائل قبن أبي  اع : أمحد بن  مر  بن امللماك املشيباني )ت  .5

 دار اخللفاء مللكتال اإلسالمي.

هددد( ط. ا، ىل. مؤس ددة  360 ائددل مللطربانددي أبددي املقاسدد  أمحددد بددن سددليمان )      ا، .6

 املرساملة.

هدد( ط.  774إمسا يدل بدن  مدر )ت     :املبداية  املنهايدة ملعمداد املددين ابدن كدثري      .7

 هد. احلليب.1389ا، ىل 

ند ر املددين  لدي بدن سدليمان       :بغية املباحث  ن ز ائد م دند احلدارث مللدهيثمي    .8

د مركز خدمة امل نة  امل ريع املنب ية باجلامعة ه1413هد( ط. ا، ىل 807)ت 

 اإلسالمية.

 هد( حتقيق اصعلمي.265لمد بن إمسا يل )ت  :املتاريخ املكبري ملإلما   املب اري .9

هدد( حتقيدق فهدي     262 مدر بدن شدبَّة املنمدري )     :تاريخ اصدينة املنب ية قبدن شدبَّة   .10

 شلت ت ط. املثانية.

هددد( دار املكتددال  463لددي )ت أمحددد بددن    :تدداريخ بغددداد ملل طيددب املبغدددادي  .11
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 بري ت. –املعربي 

هددد(  دار 748مشددس املدددين أمحددد بددن لمددد )ت   :تددذكرع احلفددا  مللددذهيب .12

 إحياء املرتاث  بري ت.

 املطاهر بن أمحد  املطبعة املثانية. :ترتيب املقام س اجيط مللزا ي .13

تقريددب املتهددذيب مللمددافظ ابددن حجددر مطبدد ع مددع حتريددر املتهددذيب ط. ا، ىل       .14

 املرساملة.هد مؤس ة 1417

هددد( مطبدد ع مددع  676املدددين بددن شددر  )ت   يددياملتقريددب  املتي ددري مللندد  ي ل  .15

 تدريب املرا ي.

ا ندد. ط.  –تهذيب املتهذيب مللمافظ ابن حجدر. مطبعدة جملدس دائدرع اصعدار       .16

 هد.1326ا، ىل 

احلجدداج ي سددف بددن  بددد املددرمحن )ت    يتهددذيب املكمددال مللمددافظ اصددزي أبدد   .17

 هد( ط. املثانية  مؤس ة املرساملة.742

هدددد( مطبعدددة دائدددرع 354لمدددد بدددن حبدددان املب ددديت )ت   :املثقدددات قبدددن حبدددان .18

 ا ند.-اصعار 

هدد(  327 بد املرمحن بدن أبدي حدا  املدرازي )     :اجلرح  املتعديل قبن أبي حا  .19

 ا ند ط. -ا، ىل دائرع اصعار 

 هد دار املفكر. بري ت.1403املدر اصنث ر ملل ي طي. ط. املثانية  .20

هددد(. ط. ا، ىل 458ي بكددر أمحددد بددن احل ددال )ت  دقئددل املنبدد ع مللبيهقددي أبدد  .21

 هد. دار املكتب املعلمية. بري ت.1405

هددد( دار 581 بددد املددرمحن بددن  بددد اب اخلثعمددي )  :املددر ض ا،نددف ملل ددهيلي .22

 هد.1390املكتب احلديثة 

هدد(  751مشس املدين لمد بدن أبدي بكدر املزر دي )ت      :زاد اصعاد قبن املقي  .23
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 ط. املثانية حتقيق ا،رنؤ ط.

لمددد ناعددر املدددين )ت    هددد( ط.     :ل ددلة ا،حاديددث امللددميمة ملألملبدداني   س .24

 ا، ىل. اصكتب اإلسالمي.

 سل لة ا،حاديث امللعيفة. ط. ا، ىل اصكتب اإلسالمي. .25

 هد( حتقيق املد اس ط. ا، ىل.275سنن أبي دا د سليمان بن ا،شعث ) .26

ا، ىل ا نددد. ط. -امل ددنن املكددربى مللبيهقددي. مطبعددة جملددس دائددرع اصعددار    .27

 هد.1344

هدد( ط. ا، ىل. مؤس ددة  303أمحدد بدن شددعيب )ت    :امل دنن املكدربى مللن ددائي   .28

 املرساملة.

 هد مؤس ة املرساملة.1401سري أ ال  املنبالء مللذهيب. ط. ا، ىل  .29

 هد( مؤس ة  ل   املقربن.218 بد اصلك بن هشا  احلمريي )ت  :سريع ابن هشا  .30

هدد(  795د احلنبلدي )ت   بدد املدرمحن بدن أمحد     :شرح  لل املرتمذي قبن رجب .31

 حتقيق د. هما  سعيد ط. ا، ىل.

هددد( ط. 321أمحددد بددن لمددد بددن سددالمة )   :شددرح مشددكل اآلثددار مللطمددا ي  .32

 ا، ىل. مؤس ة املرساملة.

هدددد 1376هدددد( ط. ا، ىل 393إمسا يدددل بدددن محددداد )ت   :امللدددماح مللجددد هري .33

 حتقيق املعطار.

مددع فددت،  هددد( مطبدد ع  256لمددد بددن إمسا يددل اجلعفددي )   :عددمي، املب دداري  .34

 املباري. ط. امل لفية.

 هد( ط. املثانية دار إحياء املرتاث.261عمي، م ل  بن احلجاج املني اب ري ) .35

هددد( دار 230لمددد بددن سددعد املبلددري )ت     :املطبقددات املكددربى قبددن سددعد    .36

 هد.1388بري ت -عادر
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هد( ط. 643 ثمان بن  بد املرمحن املشهرز ري ) : ل   احلديث قبن امللالح .37

 ملعلمية.املثانية. اصكتبة ا

 هد(.1377 مدع املتف ري ،محد شاكر )ت  .38

 بري ت. -دار املفكر  .هد(855لم د بن أمحد )ت  : مدع املقاري مللعيين .39

 فت، املباري قبن حجر. ط. امل لفية. .40

هدد( ط.  902فت، اصغيث ملل  ا ي: مشس املدين لمدد بدن  بدد املدرمحن )ت      .41

 ا، ىل. دار اصنهاج.

 دار املكتب احلديثة. . 1976 ( ط. امل ابعة 1996فقأل امل ريع جمد املغزاملي )ت  .42

مكتبة  .هد1414هد( ط. ا، ىل 378املكن  ،بي أمحد احلاك  املكبري )ت  .43

 املغرباء.

 بري ت. -مل ان اصيزان مللمافظ ابن حجر. ط. املثانية. مؤس ة ا، ل   .44

هددد(. دار املكتددال  405اص ددتدرك ،بددي  بددد اب احلدداك  املني دداب ري )ت      .45

 بري ت.-املعربي

هددد( ط. ا، ىل 307د أبددي يعلدد  اص عددلي أمحددد بددن  لددي بددن اصثندد  )ت     م ددن .46

 هد. دار املثقافة املعربية.1412

 هد.1421هد( طبعة املرتكي. ا، ىل 241م ند اإلما  أمحد بن حنبل املشيباني )ت  .47

مكتبددة املعلدد    .هددد1424هددد( ط. ا، ىل 292م ددند املبددزار أمحددد بددن  مددر  )ت .48

  احلك .

 هد. دار مكة.1402غيث املبالدي. ط. ا، ىل  معامل احلجاز ملعاتق بن .49

 هد.1397دار عادر   .هد(626معج  املبلدان ملياق ت بن  بد اب احلم ي )ت  .50

 هد.  زارع ا، قا  املعراقية.1398اصعج  املكبري مللطرباني. ط. ا، ىل  .51

هدد.  1406معرفة املدر اع اصدتكل  فديه  ادا ق ي جدب املدرد مللدذهيب .ط. ا، ىل         .52
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 دار اصعرفة.

 هد. دار ابن حز .1424معرفة  ل   احلديث ،بي  بد اب احلاك  .ط. ا، ىل  .53

 بري ت.-هد(.  امل املكتب207مغازي امل اقدي لمد بن  مر )ت  .54

هد. دار اصعرفة.1382ميزان اإل تدال مللمافظ املذهيب .ط. ا، ىل  .55

 املناسخ  اصن  ا ،بي جعفر املنماس. .56

 


